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GOOD FOOD
GOOD CHICKEN
“อาหารท่ีดี...คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี” 
เพ่ือสุขภาพและความสุขของทุกคน เราจึงมุ่งมั่น ที่จะผลิตเนื้อไก่ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต  
เพ่ือให้มั่นใจว่าเน้ือไก่ของเราจะ สด สะอาด ปลอดภัย และอร่อยในทุกค�า





เราคัดเลือกลูกไก่ปู่ย่าพันธ์ุที่มีคุณภาพ แข็งแรง มีความเหมาะสม 
ส�าหรับการเลี้ยงไก่เนื้อที่ดี โดยคัดเลือกจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของไก่ รวมถึงอัตราการแลกเนื้อที่ดี เติบโตเร็ว  
และมีผลผลิตที่เหมาะสมในการแปรรูป

GOOD 
BREEDER



เราให้ความส�าคัญในกระบวนการดูแลไก่เนื้อ เพ่ือสะท้อนถึงเป้าหมายการเป็นผู้ผลิต
อาหารจากเนื้อไก่ที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของไก่เนื้อ โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  
และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรือน

GOOD 
CARE



GOOD FARM  
MANAGEMENT
เรายึดหลักปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์มที่ดี ควบคู่ระบบความปลอดภัย 
ทางชีวภาพที่เข้มงวด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรค



GOOD 
ENVIRONMENT
ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ เพ่ือน�าพาธุรกิจของเรา 
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



เรามุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย และมีรสชาติดีแก่ผู้บริโภค  
ซึ่งส่งตรงจากแหล่งผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยอยู่เสมอ

GOOD 
WORKPLACE



เราจัดให้บุคลากรของเรามีความรู้ ทักษะ ทรัพยากร และวัฒนธรรม 
การท�างาน เพ่ือแสวงหาความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ

GOOD 
PEOPLE



GOOD 
HEALTH
จากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและความมุ่งมั่น สู่ทุกกระบวนการผลิตที่ดี 
ท�าให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจ อร่อย และดีต่อสุขภาพ



GOOD 
LIFE
เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นว่า เราสามารถยกระดับให้ทุกคน 
มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยอาหารจากเนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความใส่ใจ



GOOD 
COMMUNITY
เราสนับสนุนโอกาสในการท�างานร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ด้วยการร่วมกันพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชน พร้อมทั้งท�าความเข้าใจกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  
ควบคู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน



เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือโลกที่ดีกว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เรามุ่งเน้นการผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
อากาศ น�้า และผืนดิน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดการลดของเสีย 
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต

GOOD 
PLANET
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จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป 
แบบครบวงจรเพ่ือการส่งออก

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 แบบบูรณ�ก�ร 
หรือ Integrated Annual Report เพื่อนำ�เสนอและสื่อส�รถึงแนวท�งก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์ก�รสร้�งคุณค่�ของบริษัทฯ นำ�เสนอข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นด้�น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่�มีคว�มสำ�คัญ
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้�งอิงแนวท�ง 
Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ GRI Standard ในหลัก
เกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึ่งมีขอบเขตก�รร�ยง�นข้อมูลเป็นร�ยปี ครอบคลุมตั้งแต ่
วันที่ 1 มกร�คม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2562 รวมถึงมีก�รเปิดเผยดัชนีชี้วัด 
(GRI Content Index) ในส่วนท้�ยร�ยง�น

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒน�แนวท�งก�รสื่อส�รข้อมูลในทุกรูปแบบและทุกช่องท�ง 
เพื่อก�รเข้�ถึงข้อมูลอย่�งมีประสิทธิภ�พและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
โดยมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ทั้งแบบพิมพ์เป็นรูป
เล่มและแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th และส�ม�รถติดต่อข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรส�ร 0-2473-8398  
อีเมล์ cs@gfpt.co.th

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

VISION

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55
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พันธกิจและกลยุทธ์
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พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ  
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก�าหนดกลยุทธ ์
เพ่ือการด�าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
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GRI 102-16
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ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงง�นแปรรูป ควบคุมก�รผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อ�ห�รที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล เป็นที่ยอมรับจ�กลูกค�้ทั้งในประเทศและต�่งประเทศ

กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยคว�มเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

คุณภาพอาหาร

ความปลอดภัยอาหาร 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมนำ�เข้�เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย เพื่อขย�ยธุรกิจให้เติบโตอย�่งต่อเนื่อง

กลยุทธ์: ส่งเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรทุกหน่วยง�นสู่คว�มเป็น 
ผู้เชี่ยวช�ญ สร�้งคว�มมั่นคงระยะย�วด้วยก�รให้คว�มมั่นใจในคุณภ�พชีวิต 
เพ่ือยกระดับองค์กรสู่ม�ตรฐ�นส�กล

นวัตกรรมอาหาร

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพ่ือความพึงพอใจสูงสุด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว

กลยุทธ์: ใส่ใจในคว�มต้องก�รของลูกค�้ควบคู่ก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ที่ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล บนพื้นฐ�นของร�ค�ที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดี มีคว�มเป็นธรรม บนร�กฐ�นของคว�มไว้ว�งใจ 
เน้นก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะย�ว

ความพึงพอใจสูงสุด 

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สร้างจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม รักษ�ดุลยภ�พและประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ อันนำ� 
ไปสู่ก�รพัฒน�ธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

1

2

3

4

5

6

7
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2562 แม้ว่�อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและภ�พรวม
ก�รสง่ออกของประเทศจะต่ำ�กว�่ทีค่�ดก�รณไ์ว ้แตก่�รทีอ่ปุสงคต์อ่
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศขย�ยตัวได้ดีพอสมควร 
ประกอบกับประสิทธิภ�พก�รแข่งขันของบริษัทฯ เป็นปัจจัยพื้นฐ�น
ที่เกื้อหนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ผ่�นพ้นปัญห�ข้�งต้นไปได้ด้วยดี

ผลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภ�พ
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเผชิญกับก�รแข่งขันและอุปสรรคได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ อย่�งไรก็ต�ม ก�รจะดำ�รงศักยภ�พเช่นนี้ได้
ต่อไปนั้น ถือได้ว่�เป็นสิ่งท้�ท�ยอย่�งยิ่งภ�ยใต้สภ�วะก�รแข่งขัน
อย่�งสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�และปรับปรุง
ประสิทธิภ�พก�รผลิต ตลอดจนก�รบริห�รจัดก�ร โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้น่�ดึงดูดใจ และสอดคล้องกับ
รสนิยมที่หล�กหล�ยของผู้บริโภคในตล�ดต่�งๆ ตลอดจนก�ร
ปรับปรุงด้�นสุขอน�มัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนก�รผลิตเพื่อ
ให้ผ่�นก�รรับรองคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นที่น�น�ช�ติยอมรับ จ�ก
ศักยภ�พก�รแข่งขันที่มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�
ผลประกอบก�รในปีต่อๆ ไปจะประสบคว�มสำ�เร็จไม่น้อยไปกว่�
ปีที่ผ่�นม�

นอกเหนือจ�กกลยุทธ์ท�งธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขัน
ดงักล�่วแลว้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบ�ยมุง่ทีจ่ะพฒัน�องคก์รอย�่งยัง่ยนื 
โดยดำ�เนินธุรกิจที่ยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ม�เป็นแนวท�งหลักในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ ซึ่งนอกจ�กก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ชุมชนโดยรอบโรงง�น
แต่ละแห่งของบริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�
โครงก�รรณรงค์สร้�งจิตสำ�นึกของพนักง�นในก�รใช้พลังง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์และจัดก�ร
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยังได้กำ�หนดนโยบ�ย 
Social Accountability ซึ่งเป็นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�น
ส�กล กฎหม�ย และจริยธรรมของผู้ประกอบก�ร ซึ่งทำ�ให้เชื่อมั่นได้
ว�่บรษิทัฯ จะปฏบิตัติอ่แรงง�นและบคุล�กรทกุระดบัอย�่งเปน็ธรรม  
เท่�เทียมกัน และไม่มีก�รเลือกปฏิบัติอีกด้วย

นอกจ�กคว�มรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน
และสง่เสรมิใหบ้คุล�กรทกุระดบัมจีติสำ�นกึในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ 
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ประก�ศใช้นโยบ�ย
ต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคล�กรทุกระดับยึดถือ
เป็นบรรทัดฐ�น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นสม�ชิกของโครงก�ร 
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC 
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต 

ท้�ยที่สุดนี้ ข้�พเจ้� ในน�มของประธ�นบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่�นเป็นอย่�งยิ่ง ที่ให้ก�รสนับสนุนต่อก�รบริห�รง�น
ด้วยดีม�โดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริห�รทุกระดับ และพนักง�น
ทุกฝ่�ย ที่ร่วมกำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ และกำ�ลังคว�มคิด ทุ่มเทให้กับ
บริษัทฯ จนนำ�ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จอันน่�ภูมิใจเช่นนี้ได้ ข้�พเจ้�หวัง
อย�่งยิง่ว�่จะไดร้บัก�รสนบัสนนุและรว่มมอืเตม็ทีจ่�กท�่นทัง้หล�ย
ตอ่ไป เพือ่สร�้งพลงัผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ก�้วหน�้ตอ่ไปไดอ้ย�่งมัน่คง

นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม
ประธ�นกรรมก�รบริษัท

GRI 102-14



22 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

• จดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัทในน�ม  
“บริษัท เจเนอรัล  
ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) 
จำ�กัด

2524

• ลงทุน 99.99% ใน
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง 
จำ�กัด (ฟ�ร์มเล้ียงไก่
ปู่ย่�พันธุ์)

• เพ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 1,400 ล้�นบ�ท 
และเพ่ิมทุนเรียกชำ�ระ
แล้วเป็น 1,253.82 
ล้�นบ�ท

2546

• เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น 
“บริษัท จีเอฟพีที 
จำ�กัด”

2532

• ขย�ยธุรกิจต้นนำ้�
เน้นก�รเล้ียงไก่แบบ
ครบวงจร โดยลงทุน 
99.99% ใน บริษัท 
ฟ�ร์มกรุงไทย จำ�กัด 
(ฟ�ร์มเล้ียงไก่พ่อแม่
พันธุ์) บริษัท เอ็ม.
เค.เอส. ฟ�ร์ม จำ�กัด 
(ฟ�ร์มเล้ียงไก่เน้ือ) 
และ บริษัท จีเอฟ  
ฟูดส์ จำ�กัด (โรงง�น
อ�ห�รแปรรูป) และ
ลงทุน 65.00% ใน
บริษัท กรุงไทยอ�ห�ร
สัตว์ จำ�กัด (โรงง�น
ผลิตอ�ห�รสัตว์)

2534

• บริษัท กรุงไทยอ�ห�ร
สัตว์ จำ�กัด (มห�ชน) 
เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท 
กรุงไทยอ�ห�ร จำ�กัด 
(มห�ชน)

• บริษัท ฟ�ร์มกรุงไทย  
จำ�กัด ขย�ยฟ�ร์ม
เล้ียงไก่พ่อแม่พันธ์ุ 
ทำ�ให้มีกำ�ลังก�ร
ผลิตเพ่ิมข้ึนประม�ณ 
15 ล้�นตัวต่อปี

2557
• ลงทุน 49.00% ใน
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จำ�กัด 
(โรงง�นแปรรูปเน้ือ
ไก่และโรงง�นอ�ห�ร
แปรรูปปรุงสุก)

2551

• แปลงร�ค�หุ้นท่ีตร�
ไว้จ�กเดิมหุ้นละ  
10 บ�ท เป็นหุ้นละ 
1 บ�ท  

2553

• เพ่ิมทุนใน บริษัท 
จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จำ�กัด 
จำ�นวน 903.56 ล้�น
บ�ท ในสัดส่วนเดิมท่ี 
49.00% 

2555

• แปรสภ�พจ�ก 
“บริษัทจำ�กัด” เป็น 
“บริษัทมห�ชนจำ�กัด”

2537

• ลงทุนเพ่ิมใน บริษัท 
กรุงไทยอ�ห�รสัตว์ 
จำ�กัด (มห�ชน) ทำ�ให้
มีสัดส่วนก�รถือหุ้น
เป็น 96.50%

2545

25
24

• เข้�จดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียน 1,000 
ล้�นบ�ท 

2535

• ลงทุน 49.00% ใน
บริษัท แมคคีย์ 
ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำ�กัด

2536

GRI 102-10
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กลุม่บรษิทั GFPT มแีผนก�รขย�ยธรุกจิแบบ Organic Growth 
โดยเน้นก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปและก�รเลี้ยงไก่เนื้อ
ทั้งวงจร โดยเป็นก�รขย�ยก�รผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ� โดยเริ่มตั้งแต่ก�ร
ขย�ยฟ�ร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่�พันธุ์ ฟ�ร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟ�ร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อ เพื่อเป็นร�กฐ�นสำ�หรับก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต

โดยในอีก 3-5 ปีข้�งหน้� บริษัท GFPT มีโครงก�รก่อสร้�ง
โรงง�นแปรรปูอ�ห�รแหง่ใหม ่บนพืน้ทีก่ว�่ 700 ไร ่ทีต่ำ�บลทุง่ขว�ง 
จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็นโรงง�นแปรรูปเนื้อไก่ที่มีกำ�ลังก�รเชือด
ไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงง�นแปรรูปปรุงสุกที่มีกำ�ลังก�ร
ผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค 
และตล�ดก�รส่งออกที่เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน บริษัทฯ 
มุ่งเน้นกระบวนก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภ�พดี มีคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�ร ได้ต�มม�ตรฐ�นส�กล 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�
ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ มี
ก�รเลี้ยงไก่ที่เป็นไปต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์ และมีคว�มรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

แผนการด�าเนินงานในอนาคต

• บริษัท จีพี บรีดดิ้ง 
จำ�กัด ขย�ยฟ�ร์ม
เล้ียงไก่ปู่ย่�พันธุ์ 
ทำ�ให้มีกำ�ลังก�รผลิต
เพ่ิมข้ึนประม�ณ  
8 แสนตัวต่อปี

2559

• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์  
จำ�กัด เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 160  
ล้�นบ�ท เพ่ือขย�ย
กำ�ลังก�รผลิต
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ 

• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำ�กัด 
สร้�งโรงง�นก�รผลิต
อ�ห�รแปรรูป 
ปรุงสุกแห่งใหม่ 

2560

• ทยอยลงทุนเพ่ิมใน  
บริษัท กรุงไทยอ�ห�ร 
จำ�กัด (มห�ชน) 
ต้ังแต่ปี 2557-2562 
ทำ�ให้มีสัดส่วนเป็น 
98.28%

2562• บริษัท เอ็ม.เค.เอส. 
ฟ�ร์ม จำ�กัด ขย�ย
ฟ�ร์มเล้ียงไก่เน้ือ 
ทำ�ให้มีกำ�ลังก�ร
ผลิตเพ่ิมข้ึนประม�ณ 
11 ล้�นตัวต่อปี

2561
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ฟาร�มพ�อแม�พันธุ�
FKT

ฟาร�มไก�เนื้อ
MKS

ฟาร�มปู�ย�าพันธุ�
GP

KT1

Farm Primary Plants

เกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�

ผู�ค�าส�งอาหารสัตว�

อาหารสัตว�บก (หมู, โค, เป�ด, ไก�ไข�)
อาหารสัตว�น้ำ (ปลาและกุ�ง)

โรงงานอาหารสัตว�สำหรับตลาดภายในประเทศไทย

ตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑ�ช�้นส�วนไก�สด 
ผลิตภัณฑ�ไ�ส�กรอกไก�

ญี่ปุ�น

สหภาพยุโรป

ประเทศอื่นๆ

ตลาดส�งออก
ผลิตภัณฑ�ไก�สดแช�แข็ง 
ผลิตภัณฑ�ไก�แปรรูปปรุงสุก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก� โรงงานแปรรูปปรุงสุก / 
โรงงานอาหารแปรรูป

GFPT GFPT / GFF 

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFN

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFN

อาหารไก�เนื้อ, อาหารไก�พันธุ�
(ไม�มีปลาป�นหร�อโปรตีนจากสัตว�)

KT2

Feed Mill Further & Food Plants Distribution

กระบวนการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรของจีเอฟพีที
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เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2524 
และจดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด ในปี 2537 
มีที่ทำ�ก�รสำ�นักง�นใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
1,400,000,000 บ�ท และมีทุนเรียกชำ�ระแล้ว 1,253,821,000 บ�ท  
ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้สญัช�ตไิทยรอ้ยละ 85.36 และผูถ้อืหุน้สญัช�ติ
อื่นๆ ร้อยละ 14.64 ซึ่งต่ำ�กว่�เกณฑ์อัตร�ส่วนผู้ถือหุ้นต่�งด้�วที่
กฎหม�ยกำ�หนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำ�ระแล้ว 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักง�นในคว�มดูแลจำ�นวน 5,623 คน มี
พนักง�นทั้งกลุ่มบริษัทจำ�นวน 13,023 คน ส�ม�รถสร้�งง�นสร้�ง
ร�ยได้ในปี 2562 ถึง 16,864 ล้�นบ�ท ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจหลัก 
คือ ก�รชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จ�กก�รชำ�แหละไก่ จำ�หน่�ยภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�
ของบริษัทฯ และของลูกค้� ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ในป ี
2562 บริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 
ตนัตอ่ป ีและมกีำ�ลงัก�รผลติไกป่รงุสกุที ่24,000 ตนัตอ่ป ีมโีรงง�น
เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปร�ก�ร ประเทศไทย

ด้วยประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวล�
ม�กกว่� 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�รลงทุนในบริษัทย่อย จำ�นวน 5 
บริษัท และมีก�รร่วมทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 2 บริษัท รวมเรียก
ชื่อ “กลุ่มบริษัท GFPT” ซึ่งมีก�รประกอบธุรกิจในอุตส�หกรรม
ก�รเกษตรและอ�ห�ร โดยมขีอบเขตของก�รดำ�เนนิธรุกจิครอบคลมุ
ตั้งแต่ส�ยธุรกิจอ�ห�รสัตว์ ส�ยธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่�พันธุ์ ส�ย
ธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ส�ยธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ส�ย
ธุรกิจจำ�หน่�ยลูกไก่ ส�ยธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�ก
เนื้อไก่ และส�ยธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป 
รวมเป็นลักษณะธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�สู่ปล�ยน้ำ� (Fully 
Vertical Integrated Chicken Production) โดยมีก�รร่วมกัน
กำ�หนดนโยบ�ยธุรกิจ ในก�รเป็นผู้นำ�ของอุตส�หกรรมก�รผลิต
อ�ห�รและแปรรูปสินค้�ปศุสัตว์และเกษตรอย่�งครบวงจร เน้น
คว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�ร ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รตรวจ
สอบย้อนกลับ อีกทั้งคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-9 

ฟาร�มพ�อแม�พันธุ�
FKT

ฟาร�มไก�เนื้อ
MKS

ฟาร�มปู�ย�าพันธุ�
GP

KT1

Farm Primary Plants

เกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�

ผู�ค�าส�งอาหารสัตว�

อาหารสัตว�บก (หมู, โค, เป�ด, ไก�ไข�)
อาหารสัตว�น้ำ (ปลาและกุ�ง)

โรงงานอาหารสัตว�สำหรับตลาดภายในประเทศไทย

ตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑ�ช�้นส�วนไก�สด 
ผลิตภัณฑ�ไ�ส�กรอกไก�

ญี่ปุ�น

สหภาพยุโรป

ประเทศอื่นๆ

ตลาดส�งออก
ผลิตภัณฑ�ไก�สดแช�แข็ง 
ผลิตภัณฑ�ไก�แปรรูปปรุงสุก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก� โรงงานแปรรูปปรุงสุก / 
โรงงานอาหารแปรรูป

GFPT GFPT / GFF 

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFN

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFN

อาหารไก�เนื้อ, อาหารไก�พันธุ�
(ไม�มีปลาป�นหร�อโปรตีนจากสัตว�)

KT2

Feed Mill Further & Food Plants Distribution
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การประกอบธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชนในปี 
2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บ�ท และทุนเรียก
ชำ�ระแล้ว 1,253,821,000 บ�ท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่ม ดำ�เนินธุรกิจหลัก คือ ก�รชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�ก
เนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง 
และผลติภณัฑไ์กแ่ปรรปูปรงุสกุ รวมถงึผลพลอยไดจ้�กก�รชำ�แหละ
ไก่ จำ�หน่�ยภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทฯ และของลูกค้� 
โดยจัดจำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ในปี 2562 บริษัทฯ 
มีกำ�ลังก�รผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และ
มีกำ�ลังก�รผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงง�นเพียงแห่ง
เดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปร�ก�ร

OPERATIONS
BUSINESS
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บรษิทั GFPT และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษิทั จเีอฟพที”ี) ประกอบ
ธรุกจิอตุส�หกรรมก�รเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่ส�ยธุรกิจอ�ห�ร
สัตว์ ส�ยธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่�พันธุ์ ส�ยธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่พ่อ
แม่พันธุ์ ส�ยธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ส�ยธุรกิจจำ�หน่�ยลูกไก่ ส�ย
ธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ และส�ยธุรกิจผลิต
และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป

ก�รดำ�เนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที เป็นลักษณะต่อ
เนื่องครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ก�รลงทุน 98.28% ในบริษัท 
กรุงไทยอ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 
400 ล้�นบ�ท บริษัท KT ดำ�เนินธุรกิจผลิตอ�ห�รสัตว์ภ�ยใต้
เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ
อ�ห�รสัตว์บกและอ�ห�รสัตว์น้ำ� บริษัท KT จำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์บก 
โดยเฉพ�ะอ�ห�รไกใ่หก้บับรษิทัยอ่ย ไดแ้ก ่บรษิทั MKS, บรษิทั FKT 
และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป สำ�หรับอ�ห�รสัตว์น้ำ�  
บริษัท KT จำ�หน่�ยให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ�ทั่วไป ในปี 2562 บริษัท 
KT มีกำ�ลังก�รผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้�นตัน โดยแบ่งเป็นโรงง�นผลิต
อ�ห�รสัตว์บก 1 โรง โรงง�นผลิตอ�ห�รสัตว์น้ำ� 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร มีกำ�ลังก�รผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และ
เป็นโรงง�นผลิตอ�ห�รไก่เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีกำ�ลัง
ก�รผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็น
บุคคลที่ไม่มีคว�มขัดแย้งกับท�งบริษัทฯ 

บรษิทัฯ ไดล้งทนุ 99.99% ในบรษิทั จพี ีบรดีดิง้ จำ�กดั (“บรษิทั 
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้�นบ�ท บริษัท GP ดำ�เนินธุรกิจ
ฟ�รม์เลีย้งไกปู่ย่�่พนัธุ ์ผลติลกูไกพ่อ่แมพ่นัธุเ์นือ้เพือ่จำ�หน�่ยใหก้บั
บริษัท FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2562 บริษัท GP 
มีกำ�ลังก�รผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่�กับ 2.60 ล้�นตัวต่อปี โดยมี
ฟ�ร์มเลี้ยงไก่ 1 ฟ�ร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟ�ร์มกรุงไทย จำ�กัด 
(“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้�นบ�ท บริษัท FKT 
ดำ�เนินธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
จ�กบริษัท GP เพื่อนำ�ม�เลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อ จำ�หน่�ยให้
กับบริษัท MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้นำ�
เข้�ม�จ�กต่�งประเทศ เพื่อม�เลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จำ�หน่�ย
ให้กับบริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ทำ�ฟ�ร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
ในป ี2562 บรษิทั FKT มกีำ�ลงัก�รผลติสำ�หรบัลกูไกพ่นัธุเ์นือ้เท�่กบั 
124 ล้�นตัวต่อปี ส่วนกำ�ลังก�รผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่�กับ 3 ล้�นตัว 

ต่อปี โดยมีฟ�ร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจำ�นวน 7 ฟ�ร์ม และฟ�ร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่จำ�นวน 1 ฟ�ร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม จำ�กัด 
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้�นบ�ท บริษัท MKS 
ดำ�เนนิธรุกจิฟ�รม์เลีย้งไกเ่นือ้ โดยรบัซือ้ลกูไกเ่นือ้ทัง้หมดจ�กบรษิทั  
FKT นำ�ม�เลี้ยงเองจนอ�ยุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจำ�หน่�ยไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2562 
บริษัท MKS มีกำ�ลังก�รผลิตไก่เนื้อรวมเท่�กับ 103 ล้�นตัวต่อปี 
จ�กฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟ�ร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด (“บริษัท 
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้�นบ�ท บริษัท GFF ดำ�เนิน
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่ง
จำ�หน่�ยภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจำ�หน่�ยผ่�น
ศูนย์จำ�หน่�ย ตล�ดสด และตล�ดพ่อค้�คนกล�ง ในปี 2562 บริษัท 
GFF มีกำ�ลังก�รผลิตรวมเท่�กับ 37,800 ตันต่อปี โดยมีโรงง�นอยู ่
1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ล้�นบ�ท บริษัท McKey ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่�งประเทศ และมีก�ร
จำ�หน่�ยให้ร้�นแมคโดนัลด์ทั้งภ�ยในประเทศไทยและต่�งประเทศ 
โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำ�ลังผลิตรวมเท่�กับ 73,000 ตันต่อปี 
โดยมีโรงง�นอยู่ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปร�ก�ร และจังหวัด
ชลบุรี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีคว�มขัดแย้งกับ
ท�งบริษัทฯ

บรษิทัฯ ไดล้งทนุ 49.00% ในบรษิทั จเีอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย)  
จำ�กัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้�นบ�ท บริษัท 
GFN ดำ�เนินธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ เพื่อ
จำ�หน่�ยในประเทศและต่�งประเทศ โดยในปี 2562 มีกำ�ลังก�ร
ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีกำ�ลังก�ร
ผลิตไก่ปรุงสุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงง�นอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีคว�มขัด
แย้งกับท�งบริษัทฯ
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทุน ดังน้ี

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

2)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

  บริษัท/กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น - ปีที่ส้ินสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ชลบุรี 59-1125-0-00-2-0 ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 2562– 2563
(ต่ออ�ยุทุก 1 ปี)

  บริษัท/กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น - ปีที่ส้ินสุด  

บมจ. จีเอฟพีที สมุทรปร�ก�ร 1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม ชลบุรี 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
2085(2)/2557
2083(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

2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567
2560 - 2568
2560 - 2568
2561 - 2569

ยังไม่เริ่มมีร�ยได้
ยังไม่เริ่มมีร�ยได้
ยังไม่เริ่มมีร�ยได้
ยังไม่เริ่มมีร�ยได้

บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย ชลบุรี 1591(2)/2553
1187(2)/2553

62-0375-1-00-1-0

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

2556 - 2564
2562 - 2570

ยังไม่เริ่มมีร�ยได้

บจก. จีพี บรีดดิ้ง ชลบุรี 1233(2)/2557
61-0732-1-00-1-0

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ และลูกไก่เนื้อ

2557 - 2565
ยังไม่เริ่มมีร�ยได้

บจก. จีเอฟ ฟูดส์ สมุทรปร�ก�ร 60-1254-0-00-1-2 กิจก�รผลิตหรือถนอมอ�ห�รหรือ 
สิ่งปรุงแต่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2561 - 2569

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ชลบุรี 59-1125-0-00-2-0 ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 2560 - 2568

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย)

ชลบุรี 2258(3)/2555
2225(3)/2557

59-1079-0-00-2-0
62-1027-1-00-1-0
62-1423-1-00-1-0

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อสัตว์แช่แข็ง

ส่วนผสมอ�ห�รสัตว์
อ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2556 - 2564
2558 - 2566
2560 - 2568

ยังไม่เริ่มมีร�ยได้
ยังไม่เริ่มมีร�ยได้
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บจก. จ�เอฟพีที นิช�เร 

(ประเทศไทย) 

99.99%

98.28%

49.00%

49.00% 51.00%

51.00%

บร�ษัท จ�เอฟพีที จำกัด (มหาชน)

99.99%

99.99%

99.99%

บจก. ฟาร�มกรุงไทย

บจก. จ�พี บร�ดดิ้ง

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม 

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

บจก. จ�เอฟ ฟูดส�

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม

บจก. แมคคีย� ฟู�ด เซอร�ว�สเซส 

(ประเทศไทย)

 Nichirei Foods Inc.

Keystone Foods Inc.

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

แผนภูมิโครงสร้�งกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2562
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GRI 102-45
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ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ 
ไก่สดแช่แข็ง เน้ือไก่แปรรปู 
และผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�ก
เนื้อไก่

ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสตัว์ 
และจำ�หน่�ยลูกไก่

ฟ�ร์มเล้ียงไก่ปู่ย่�พนัธ์ุ เพ่ือ
ผลิตและจำ�หน่�ยลูกไก่พ่อ
แม่พันธุ์เนื้อ

ฟ�ร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พันธุ์ 
เพ่ือผลิตและจำ�หน่�ยลูกไก่
พันธุ์เนื้อและลูกไก่พันธุ์ไข่

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0107537001471
0 2473 8000
0 2473 8398
1,400,000,000 บ�ท
1,253,821,000 บ�ท
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ
www.gfpt.co.th

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
400,000,000 บ�ท
400,000,000 บ�ท
40,000,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ
www.ktfood.co.th

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105536132457
0 2473 8000
0 2473 8398
200,000,000 บ�ท
200,000,000 บ�ท
20,000,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105521016944
0 2473 8000
0 2473 8398
350,000,000 บ�ท
350,000,000 บ�ท
35,000,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

บริษัท จีเอฟพีที  
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยอาหาร 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 
จ�ากัด

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย

GFPT KT GP FKT 

ชื่อบริษัท

บุคคลอ้างอิง

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

เว็บไซต์

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่อยู่ 93  ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9991
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
ที่อยู่ 191 อ�ค�รสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบ�งรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2231 3980-7
www.amc-mri.com

    GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-7

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-
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ฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
อ�ห�รแปรรูป

ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ไก่สดแช่แข็ง เน้ือไก่แปรรูป 
และผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�ก
เนื้อไก่

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105524028536
0 2473 8000
0 2473 8398
550,000,000 บ�ท
550,000,000 บ�ท
55,000,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

312 ถนนพระร�มที่ 2 
แขวงบ�งมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398
160,000,000 บ�ท
160,000,000 บ�ท 
1,600,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

210 หมู่ 1 ถนนเทพ�รักษ์ 
ก.ม. 20.5 ตำ�บลบ�งเส�ธง 
อำ�เภอบ�งเส�ธง จังหวัด
สมุทรปร�ก�ร 10570

0115536003282
0 2315 4763-4
0 2315 4765
100,000,000 บ�ท
100,000,000 บ�ท
1,000,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

77 หมู่ที่ 4 ตำ�บลห้�งสูง 
อำ�เภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุรี 20190

0105551130397
038 932 900
038 932 999
3,014,000,000 บ�ท
3,014,000,000 บ�ท
30,140,000 หุ้น
หุ้นส�มัญ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
จ�ากัด

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด บรษัิท แมคคย์ี ฟูด้ เซอรวิ์สเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม

MKS GFF McKey GFN 
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

1.   รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2562 (Thailand Sustainability Investment: THSI)

 2. รางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจ�าปี 2562 (Outstanding Investor Relations Awards)
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1 2
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

16,64716,92816,69316,467
 17,829

15,370
14,214

12,472

0

5,000

10,000

15,000

20,000

16,692 16,864

CAGR = 7%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

รายได้จากการขายรวม  
(ล้านบาท)

ในประเทศ

ส�งออก

76%

24%

อัตราส�วนกำไรขั้นต�น (%) กำไรขั้นต�น (ล�านบาท)

2560 2561 2562

16.4%

14.3%

14.4%

2,778 2,383 2,420

2560 2561 2562

มูลค�าตามบัญช�(บาท/หุ�น) ส�วนของผู�ถือหุ�น (ล�านบาท)

9.63

10.15

10.86

12,075 12,726 13,615

จ�น

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

ญี่ปุ�น
อื่นๆ

8%

39%

23%

30%

2560 2561 2562

อัตรากำไรสุทธ� (%) กำไรสุทธ� (ล�านบาท)

9.8%

6.2%

7.1%

1,662 1,038 1,195

ไก�ปรุงสุก

ช�้นส�วนไก�สด

65%

35%

2559 2560 2561

22.9% 22.6%

30.2%

0.30 0.30 0.25

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล เง�นป�นผล (บาท/หุ�น)

2560 2561 2562

230.54229.57 162.23

ส่งออกแยกตามประเทศ

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ*  
(%)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการได้รับการ 
ส่งเสริมการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

รายได้แยกตามประเภท

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น 
(%)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  
(บาท/หุ้น)

ส่งออกแยกตามประเภทสินค้า

เงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผล  
(%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
(ล้านบาท) 

2560* 2561 2562

86.31 41.02 1.77

* มีก�รปรับปรุงตัวเลขปี 2560 ต�มระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลปัจจุบัน

* อัตร�กำ�ไร = (กำ�ไรสุทธิ / ร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม) x 100

GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 201-1
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2560 2561 2562

ผลการด�าเนินงานรวม

ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้�นบ�ท) 16,928 16,647 16,864

ร�ยได้รวม (ล้�นบ�ท) 17,247 16,944 17,134

กำ�ไรขั้นต้น (ล�้นบ�ท) 2,778 2,383 2,420

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (ล�้นบ�ท) 2,052 1,379 1,540

กำ�ไรสุทธิ (ล�้นบ�ท) 1,662 1,038 1,195

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ทต่อหุ้น) 1.33 0.83 0.95

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล�้นบ�ท) 5,372 5,770 5,714

สินทรัพย์รวม (ล�้นบ�ท) 17,279 18,130 18,820

หนี้สินหมุนเวียน (ล�้นบ�ท) 2,975 2,988 1,937

หนี้สินรวม (ล�้นบ�ท) 5,205 5,403 5,205

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล�้นบ�ท) 12,075 12,726 13,615

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 1.81 1.93 2.95

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 16.41 14.32 14.35

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) 9.94 5.86 6.47

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 0.43 0.42 0.38

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

ในปี 2562 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�รข�ย
รวมจำ�นวน 16,863.74 ล้�นบ�ท จ�กธุรกิจ
ชำ�แหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ 
คิดเป็นร้อยละ 46.69 ธุรกิจอ�ห�รสัตว์ 
คิดเป็นร้อยละ 18.81 ธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์ 
และจำ�หน่�ยลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูปคิดเป็นร้อยละ  
4.33 ต�มลำ�ดับ ร�ยละเอียดปร�กฏต�ม
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 29 เรื่องก�ร
เสนอข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย ปี 2562

ชำแหละไก�และแปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�
และจำหน�ายลูกไก�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป 4.33%

18.81%

46.69%

30.17%

INCOME 
STRUCTURE

GRI 102-6
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ตารางแสดงรายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของจีเอฟพีทีตามงบการเงินรวม

ชำแหละไก�และแปรรูป

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

25622560 2561

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�และจำหน�ายลูกไก�

อาหารสัตว� ชำแหละไก�และแปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�
และจำหน�ายลูกไก�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

4.33%

18.81%

46.69%

30.17%46.69%

4.33%4.88%

45.33%

30.17%30.53%
31.62%

4.25%

44.62%

18.81%18.80%19.97%

สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย การถือหุ้น
(%)

2560 2561 2562

รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

%

ชำ�แหละไก่และแปรรูป GFPT 7,554.13 44.62 7,545.44 45.33 7,872.79 46.69

อ�ห�รสัตว์ KT 98.28 3,379.98 19.97 3,129.01 18.80 3,171.95 18.81

ฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์ 
และจำ�หน่�ยลูกไก่

FKT, GP,  
MKS

99.99 5,167.70 30.53 5,264.13 31.62 5,088.53 30.17

KT 98.28

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป GFF 99.99 826.66 4.88 708.44 4.25 730.47 4.33

รวม 16,928.47 100.00 16,647.02 100.00 16,863.74 100.00 
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

บทวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นฉบับนี้ 
เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลต�มงบก�รเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที 
จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียก
ว่� “กลุ่มบริษัท GFPT”) สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 
รวมถึงร�ยก�รที่สำ�คัญที่มีผลต่องบก�รเงินที่เกิดขึ้นในปี 2562

กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ ก�รเลี้ยงไก่พันธุ์ 
ก�รเลี้ยงไก่เนื้อ ก�รแปรรูปเนื้อไก่ ก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก 
และผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัท
และของลูกค้� เพื่อจัดจำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

บรษิทั GFPT มุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ผูน้ำ�ในอตุส�หกรรมแปรรปูไก ่โดย
เน้นม�ตรฐ�นก�รผลิตที่มีคุณภ�พและคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร 
ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่
อ�ห�รตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รสัตว์จนถึงก�รส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รให้กับลูกค้� นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้คว�ม
สำ�คัญในก�รรักษ�คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ โดยมุ่ง
เนน้นโยบ�ยก�รเลีย้งไกใ่นฟ�รม์ของกลุม่บรษิทัเอง และก�รควบคมุ
ต้นทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

กลุ่มบริษัทมีนโยบ�ยป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน
ที่เกิดจ�กก�รข�ยสินค้� และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ
โดยมีก�รทำ�สัญญ�ซื้อ-ข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�กับสถ�บัน
ก�รเงินหล�ยแห่ง
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ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายรวม 

กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวมในปี 2562 จำ�นวน 
16,863.74 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 216.72 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
1.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยร�ยได้จ�กธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป  
เพิ่มขึ้น 327.35 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561 นอกจ�กนี้ ร�ยได้จ�กธุรกิจอ�ห�รสัตว์ เพิ่มขึ้น 42.94 
ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 และร�ยได้จ�กธุรกิจผลิตภัณฑ์
อ�ห�รแปรรูป เพิ่มขึ้น 22.03 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 
อย่�งไรก็ต�ม ร�ยได้จ�กธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์ ลดลง 175.60  
ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

โดยร�ยได้จ�กธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 46.69 ธุรกิจ
อ�ห�รสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 18.81 ธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 
ร้อยละ 30.17 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 
4.33

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

ในปี 2562 ร�ยได้จ�กธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วย 
ร�ยได้จ�กก�รส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกท�งอ้อม
เนื้อไก่ตัดแต่ง และก�รข�ยชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2562 
ธรุกจิเนือ้ไกแ่ปรรปูมรี�ยไดค้ดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 46.69 ของร�ยได ้
จ�กก�รข�ยรวม โดยกลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
จำ�นวน 7,872.79 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 327.35 ล้�นบ�ท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.34 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี2561 จ�กปรมิ�ณสง่ออก 
ท�งอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่งเพิ่มขึ้น และร�ค�ข�ยชิ้นส่วนไก่ในประเทศ
เพิ่มขึ้น

นอกจ�กนี ้กลุม่บรษิทัมปีรมิ�ณข�ยสง่ออกสนิค�้เนือ้ไกแ่ปรรปู
จำ�นวน 34,400 ตัน เพิ่มขึ้น 1,700 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 
จ�กปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจ�กปริม�ณส่งออกสินค้�ไก่สดแช่แข็ง 
ไปประเทศจีน

ธุรกิจอาหารสัตว์

ร�ยได้จ�กธุรกิจอ�ห�รสัตว์ ประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รข�ย
อ�ห�รสัตว์บก อ�ห�รปล� และอ�ห�รกุ้ง ธุรกิจอ�ห�รสัตว์มีร�ยได้
คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 18.81 ของร�ยไดจ้�กก�รข�ยรวม ในป ี2562 
กลุม่บรษิทัมรี�ยไดจ้�กก�รข�ยอ�ห�รสตัว ์จำ�นวน 3,171.95 ล�้นบ�ท  
เพิ่มขึ้น 42.94 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 256116,864

รายได้จากการขายรวมในปี 2562

ล้านบาท

รายได้จากการขายรวมในปี 2562

ชำแหละไก�และแปรรูป

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

25622560 2561

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�และจำหน�ายลูกไก�

อาหารสัตว� ชำแหละไก�และแปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�
และจำหน�ายลูกไก�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

4.33%

18.81%

46.69%

30.17%46.69%

4.33%4.88%

45.33%

30.17%30.53%
31.62%

4.25%

44.62%

18.81%18.80%19.97%

15,000

0

15,500

16,000

16,500

17,000

ป� 2561 ป� 2562

(ล�านบาท)

รายได้

16,647 -175

+327
16,864

+43 +22

ฟาร�มเนื้อไก�แปรรูป อาหารแปรรูป อาหารสัตว�

ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
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ร�ยได้จ�กธุรกิจอ�ห�รสัตว์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ม�จ�กร�ยได้
จ�กก�รข�ยอ�ห�รปล� เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 จ�กปริม�ณข�ยอ�ห�รปล�เพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้ ร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยอ�ห�รกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
จ�กร�ค�ข�ยอ�ห�รกุ้งเพิ่มขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ร�ยได้จ�กก�รข�ย
อ�ห�รสัตว์บก ลดลงร้อยละ 4.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ�ก
ปริม�ณข�ยอ�ห�รสัตว์บกลดลง

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ร�ยไดจ้�กธรุกจิฟ�รม์เลีย้งสตัว ์สว่นใหญม่�จ�กร�ยไดจ้�กก�ร
ข�ยไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และมีร�ยได้จ�กก�ร
ข�ยลูกไก่ให้แก่ตล�ดต่�งประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟ�ร์มเลี้ยง
สัตว์มีร�ยได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.17 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย
รวม ในป ี2562 กลุม่บรษิทัมรี�ยไดจ้�กธรุกจิฟ�รม์เลีย้งสตัว ์จำ�นวน 
5,088.53 ล้�นบ�ท ลดลง 175.60 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.34 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

โดยร�ยได้จ�กก�รข�ยไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ในปี 2562  
ลดลงร้อยละ 9.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จ�กปริม�ณข�ย
และร�ค�ข�ยไก่เนื้อลดลง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

ร�ยไดจ้�กธรุกจิอ�ห�รแปรรปูจ�กเนือ้ไก ่ม�จ�กก�รข�ยสนิค�้ 
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูปจ�กเนื้อไก่ให้แก่ตล�ดใน
ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.33 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป
จำ�นวน 730.47 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้ 22.03 ล�้นบ�ท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  
3.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ร�ยได้จ�กธุรกิจอ�ห�รแปรรูปในปี 2562 เพิ่มขึ้นจ�กร�ค�
ข�ยอ�ห�รแปรรูปจ�กเนื้อไก่ในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนข�ยรวมในปี 2562 จำ�นวน 14,443.47  
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 179.91 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จ�กป ี 
2561 ในขณะที่กำ�ไรขั้นต้นในปี 2562 จำ�นวน 2,420.27 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้น 36.81 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 จ�กปี 2561 
เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวมเพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีอัตร�ส่วนต้นทุนข�ยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
85.65 ของร�ยไดจ้�กก�รข�ย ลดลงเลก็นอ้ยจ�กรอ้ยละ 85.68 ในป ี
2561 ในขณะที่อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 14.35 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กร้อยละ  
14.32 ในปี 2561

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น
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ในปี 2562 ร�ยได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวน 270.64 ล้�นบ�ท 
ลดลงจำ�นวน 26.21 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 8.83 จ�กปี 2561 
โดยร�ยได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่ม�จ�กรับคืนภ�ษีม.19 ทวิลดลง  
ร�ยได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของร�ยได้
จ�กก�รข�ย ลดลงเล็กน้อยจ�กร้อยละ 1.78 ในปี 2561
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รรวม
จำ�นวน 1,406.57 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 34.55 ล้�นบ�ท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.52 จ�กป ี2561 โดยค�่ใชจ้�่ยในก�รข�ยและบรหิ�ร
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจ�กผลข�ดทุนจ�กไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รของกลุ่มบริษัทในปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ก 
ร้อยละ 8.24 ในปี 2561

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวิธี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนรวม 255.90 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 184.77 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 259.78 จ�กปี 2561 
โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งกำ�ไรเพิ่มขึ้นจ�กบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey) มีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 
253.39 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จำ�นวน 111.29 ล�้นบ�ท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  
78.31 จ�กปี 2561 โดยมีส�เหตุหลักจ�กกำ�ลังก�รผลิตไก่แปรรูป
ปรุงสุกที่เพิ่มขึ้นของโรงง�นแปรรูปแห่งใหม่

นอกจ�กนี ้บรษิทั จเีอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย) จำ�กดั (GFN) ซึง่
มสีว่นแบง่กำ�ไรจำ�นวน 2.51 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้จำ�นวน 73.49 ล�้นบ�ท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.54 จ�กปี 2561 โดยมีส�เหตุหลักจ�กร�ค�
ข�ยชิ้นส่วนไก่ในประเทศเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่�ยให้
กับสถ�บันก�รเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมี
ต้นทุนท�งก�รเงิน จำ�นวน 79.39 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำ�นวน 
0.65 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดย
อตัร�ดอกเบีย้เฉลีย่ของตน้ทนุท�งก�รเงนิในป ี2562 คดิเปน็รอ้ยละ 
2.32 เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจ�กรอ้ยละ 2.29 ในป ี2561 ตน้ทนุท�งก�รเงนิ 
ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของร�ยได้จ�กก�ร
ข�ย คงที่จ�กปี 2561

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ จำ�นวน 257.80 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 5.56 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 
เปรียบเทียบกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ในปี 2561 จำ�นวน 252.24  
ล้�นบ�ท โดยมีส�เหตุจ�กค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
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ก�าไรสุทธิ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 1,195.45 ล้�นบ�ท หรือ 
คิดเป็น 0.95 บ�ทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำ�นวน 157.48 ล้�นบ�ท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 จ�กปี 2561 ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินง�นกำ�ไรสุทธ ิ
จำ�นวน 1,037.97 ล�้นบ�ท โดยมสี�เหตหุลกัจ�กร�ยไดจ้�กก�รข�ย
รวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 กำ�ไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ  
6.24 ในปี 2561

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ * 
* อัตราก�าไรสุทธิ = (ก�าไรสุทธิ / รายได้จากการขายรวม) x 100

อัตรากำไรสุทธ� (%) กำไรสุทธ� (ล�านบาท)
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ก�าไรก่อนหักค่าเส่ือม ดอกเบ้ีย ภาษี  
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่�เสื่อม ดอกเบี้ย ภ�ษี 
และค่�ตัดจำ�หน่�ย จำ�นวน 2,859.82 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 
201.07 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 เมื่อเทียบกับปี 2561 
จ�กก�รที่กลุ่มบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่ง
กำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ EBITDA Margin 
ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 16.96 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ที่ร้อยละ 15.97
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อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น15 (%) 14.55 8.37 9.08

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น12 (%) 12.12 8.29 9.13

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า) 1.03 0.96 0.93

ตัวคูณคว�มเสี่ยง (Equity Multiplier) 
(เท่า) 

1.46 1.43 1.40

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 
9.08 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กร้อยละ 8.37 ในปี 2561 จ�กประสิทธิภ�พ
ในก�รทำ�กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภ�พในก�รใช้สินทรัพย์
ให้เกิดร�ยได้ลดลงเล็กน้อย และมีคว�มเสี่ยงลดลงเล็กน้อย  
จ�กปี 2561 ดังนี้ี้
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ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 
18,820.10 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,713.54 
ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อ�ค�รและ
อปุกรณ ์9,038.06 ล�้นบ�ท คดิเปน็รอ้ยละ 48.02 ของสนิทรพัยร์วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,891.82 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 15.37 
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่�พันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 538.29 ล้�นบ�ท 
คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของสินทรัพย์รวม อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�ร
ลงทนุและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 638.38 ล�้นบ�ท คดิเปน็รอ้ยละ  
3.39 ของสินทรัพย์รวม

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 เพิม่ขึน้ 690.43 ล�้นบ�ท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.81 จ�กสิน้ป ี2561 (ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2561) 
เนื่องจ�ก ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 590.91 ล้�นบ�ท และ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 204.30 ล้�นบ�ท ในปี 2562 อัตร�
ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.47 เพิ่มขึ้น
จ�กร้อยละ 5.86 ในปี 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 
33.92 ล้�นบ�ท ลดลงเล็กน้อยจ�ก 35.36 ล้�นบ�ท ในปี 2561  
ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหม�ะสม ซึ่งคิดเป็นอัตร�
ร้อยละ 3.95 ของลูกหนี้ก�รค้�และตั๋วเงินรับรวม ระยะเวล�ก�รเก็บ
หนี้เฉลี่ย 19 วัน ในปี 2562 ลดลงจ�ก 21 วัน ในปี 2561 อัตร�ส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� ในปี 2562 เท่�กับ 18.54 เท่� เพิ่มขึ้นจ�ก 

17.11 เท่� ในปี 2561

สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินค้�คงเหลือรวม 3,716.83 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 188.85 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 จ�กปี 
2561 จ�กวัตถุดิบและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย
ในปี 2562 เท่�กับ 5 วัน คงที่จ�กปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่�เผื่อ
มูลค่�สินค้�คงเหลือไม่เคลื่อนไหว จำ�นวน 2.88 ล้�นบ�ท และค่�
เผื่อมูลค่�สินค้�คงเหลือลดลงสิ้นปี จำ�นวน 12.02 ล้�นบ�ท ซึ่งรวม
คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.40 ของสินค้�คงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึง
คว�มส�ม�รถในก�รบรหิ�รสนิค�้คงเหลอืใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 กลุม่บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จำ�นวน 
13,615.04 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 888.85 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.98 จ�กสิ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) เนื่องจ�กกลุ่ม
บริษัทมีกำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 882.04 ล้�นบ�ท ทำ�ให้มูลค่�หุ้น
ท�งบัญชีปี 2562 เท่�กับ 10.86 บ�ทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ก 
10.15 บ�ทต่อหุ้นในปี 2561
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เง�นกู�ยืมระยะสั้น

เง�นกู�ยืมระยะยาว

830

2,594

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

สภาพคล่องและความเพียงพอ 
ของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรม
ก�รดำ�เนนิง�นเปน็จำ�นวน 2,013.25 ล�้นบ�ท ลดลงจำ�นวน 464.79 
ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปี 2561 ระยะเวล�หมุนเวียนเงินสด (Cash 
Cycle) ในปี 2562 อยู่ที่ 5 วัน ลดลงจ�ก 7 วันในปี 2561 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมก�รลงทุน จำ�นวน 
1,757.92 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 382.82 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นก�รลงทุนในสินทรัพย์ถ�วรจำ�นวน 
1,263.64 ล้�นบ�ท ก�รลงทุนในไก่ปู่ย่�พันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์
จำ�นวน 609.78 ล้�นบ�ท 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน 
408.17 ล้�นบ�ท ลดลงจำ�นวน 190.94 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปี 
2561 โดยสว่นใหญเ่ปน็ก�รจ�่ยเงนิปนัผล จำ�นวน 313.41 ล�้นบ�ท

ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและร�ยก�ร 
เทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 1,087.26 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2561 
จำ�นวน 152.83 ล้�นบ�ท

สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสภ�พคล่องท�งก�รเงินที่เหม�ะสม 
เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�น และมีฐ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่ง 
เห็นได้จ�กอัตร�ส่วนสภ�พคล่องต�มงบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2562 เท่�กับ 2.95 เท่� เพิ่มขึ้นจ�ก 1.93 เท่� ในปี 2561 
อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว เท่�กับ 0.99 เท่� เพิ่มขึ้นจ�ก 0.72 
เท่� ในปี 2561 อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด เท่�กับ 0.82 
เท่� ลดลงเล็กน้อยจ�ก 0.83 เท่� ในปี 2561

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 
5,205.05 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 1,937.02  
ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.21 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืม
ระยะย�วจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 2,594.40 ล้�นบ�ท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.84 ของหนี้สินรวม ภ�ระผูกพันผล
ประโยชน์พนักง�น จำ�นวน 551.45 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10.59 ของหนี้สินรวม ร�ยได้ค่�เช่�รับล่วงหน้� จำ�นวน 
106.76 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของหนี้สินรวม และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 15.43 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.30 ของหนี้สินรวม   

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ลดลง 198.42 
ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.67 จ�กสิ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2561) จ�กก�รที่กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
สถ�บันก�รเงินลดลง จำ�นวน 550.00 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ เงินกู้ยืม
ระยะย�วและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นก�รกู้ยืมในสกุลเงิน
บ�ทเท่�นั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ หนี้สินที่มี
ภ�ระดอกเบีย้ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 จำ�นวน 
3,424.40 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.79 ของหนี้สินรวม

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นรวม
จำ�นวน 982.01 ล้�นบ�ท ลดลง 161.40 ล้�นบ�ท หรือลดลง
ร้อยละ 14.12 จ�กปี 2561 อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ก�รค้� 
ในปี 2562 เท่�กับ 17.94 เท่� ลดลงเล็กน้อยจ�ก 18.03 เท่� 
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้เฉลี่ย ในปี 2562 
ที่ 20 วัน คงที่จ�กปี 2561  
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รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีร�ยจ่�ยจ�กกิจกรรมก�รลงทุนเป็น
จำ�นวน 1,757.92 ล้�นบ�ท โดยมีก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรจำ�นวน 
1,263.64 ล้�นบ�ท ลงทุนในไก่ปู่ย่�พันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จำ�นวน 
609.78 ล้�นบ�ท

ก�รลงทุนในปี 2562 เป็นก�รขย�ยฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยเงิน
ลงทุนของกลุ่มบริษัท ม�จ�กกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น เงิน
ทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะย�ว 

ใน 3-5 ปี กลุ่มบริษัทมีแผนก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตไก่เนื้อทั้ง
วงจรอย�่งตอ่เนือ่ง โดยเนน้ก�รขย�ยก�รผลติตัง้แตต่น้น้ำ� เพือ่เปน็
ร�กฐ�นสำ�หรับก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต กลุ่มบริษัทมีเป้�หม�ยที่
จะขย�ยกำ�ลังก�รเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อวัน อีกทั้ง 
กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�งโรงง�นแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม ่
โดยจะมีกำ�ลังก�รเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงก�รสร้�ง
โรงง�นแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยกำ�ลังก�รผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่ง
ออกประม�ณ 24,000 ตันต่อปี

โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประม�ณปีละ 1,200 - 1,500 
ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ต�ม ก�รลงทุนดังกล่�วอ�จมีก�รปรับเปลี่ยน
ได้ต�มสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2557 2558 2559 2560 2561 2562

ไก�พันธุ�สินทรัพย�ถาวร

886 924 1,145 912 882

536 581584545575

1,264

610

รายจ่ายลงทุน
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาครบก�าหนดหนี้ระยะส้ัน 
ที่มีผลต่อสภาพคล่อง

ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีนจำ�นวน
รวม 1,937.02 ล้�นบ�ท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�ร
เงินจำ�นวน 830.00 ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นจำ�นวน 
982.01 ล้�นบ�ท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำ�นวน  125.01 ล�้นบ�ท 

สำ�หรับหน้ีสินระยะสั้นท่ีจะครบกำ�หนดชำ�ระในหน่ึงปีท้ังท่ีเป็น
เจ�้หน้ีก�รค้�และเงนิกู้ระยะสัน้และภ�ระดอกเบ้ียจ�่ยน้ัน กลุ่มบรษิทั
มีผลก�รดำ�เนินง�นท่ีดี มีสภ�พคล่องเพียงพอ ส�ม�รถจ่�ยชำ�ระ
คืนได้จ�กกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น และเงินทุนหมุนเวียน
จ�กก�รดำ�เนินง�น ซึ่งจะเห็นได้จ�กอัตร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กับ 
2.95 เท่� อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ในระดับต่ำ�เพียง 0.25 เท่�

กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถ�บันก�รเงินคงเหลือที่
ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ�นวน 242.00 ล้�นบ�ท 
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต
จำ�นวน 7,461.58 ล้�นบ�ท และสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ
ล่วงหน้�จำ�นวน 1,268.24 ล้�นบ�ท

โครงสร้างเงินทุน

กลุ่มบริษัทมีเสถียรภ�พท�งก�รเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2562 อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to 
Equity Ratio) เท่�กับ 0.38 เท่� ลดลงเล็กน้อยจ�ก 0.42 เท่� ณ 
วันที่ 31 ธันว�คม 2561

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 
3,424.40 ล้�นบ�ท ลดลงเล็กน้อยจ�ก 3,440.00 ล้�นบ�ท ณ วันที่  
31 ธันว�คม 2561 ดังนั้นอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อ 
สว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัต่ำ� 0.25 เท�่ ลดลงเลก็นอ้ยจ�ก 0.27 เท�่  
ในป ี2561 แสดงใหเ้หน็ถงึโครงสร�้งเงนิทนุว�่อยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม 
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

คว�มเสี่ยงที่อ�จส่งผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 7 ด้�น ได้แก่ คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ คว�มเสี่ยง 
ด้�นก�รดำ�เนินง�น คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน คว�มเสี่ยงด้�นกฎระเบียบ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ 
คว�มเสี่ยงด้�นอื่นๆ และคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีร�ยละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยคว�มเสี่ยง (ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 แบบบูรณ�ก�ร  
หน้� 60) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและยอมรับได้ ต�มที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ ก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง (ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 แบบบูรณ�ก�ร หน้� 120)

หน่วย : ล้านบาท

ภาระข้อผูกพัน รวม
ระยะเวลาการช�าระ

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภ�ระผูกพันด�้นหนี้สินระยะย�ว 2,594.40 - 1,594.40 1,000.00 -

ภ�ระผูกพันด�้นสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน - - - - -

ภ�ระผูกพันด�้นสัญญ�เช่�ดำ�เนินก�ร 55.70 29.10 21.53 2.47 2.60

ภ�ระผูกพันด�้นก�รซื้อ 5.16 0.69 4.47 - -

ภ�ระผูกพันด�้นหนี้สินอื่นๆ 5.70 5.70 - - -

รวม 2,660.96 35.49 1,620.40 1,002.47 2.60
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของบรษัิท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม

2560 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 736.26 4.26 1,240.09 6.84 1,087.26 5.78

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 1,013.27 5.87 974.80 5.38 889.86 4.73

สินค�้คงเหลือ 3,608.19 20.88 3,527.98 19.46 3,716.83 19.75

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14.10 0.08 27.15 0.15 19.60 0.10

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,371.82 31.09 5,770.02 31.83 5,713.54 30.36

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,671.77 15.46 2,687.52 14.82 2,891.82 15.37

ไก่ปู่ย่�พันธุ์ 110.82 0.64 104.49 0.58 99.90 0.53

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 366.22 2.12 396.12 2.18 438.39 2.33

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 354.07 2.05 349.77 1.93 346.91 1.84

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 8,017.76 46.40 8,447.16 46.59 9,038.06 48.02

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 297.63 1.72 275.85 1.52 180.28 0.96

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89.31 0.52 98.73 0.55 111.20 0.59

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,907.58 68.91 12,359.64 68.17 13,106.56 69.64

รวมสินทรัพย์ 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 1,650.00 9.55 1,380.00 7.61 830.00 4.41

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 160.00 0.92 - - - -

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น 924.02 5.35 1,143.42 6.31 982.01 5.22

ร�ยได้ค่�เช่�รับล่วงหน�้ที่ถึงกำ�หนดรับรู้ในหนึ่งปี 9.17 0.05 9.17 0.05 9.17 0.05

เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 66.70 0.39 300.00 1.66 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 165.39 0.96 155.59 0.85 115.83 0.62

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,975.28 17.22 2,988.18 16.48 1,937.02 10.29

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,700.00 9.84 1,760.00 9.71 2,594.40 13.79

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 384.97 2.23 520.12 2.87 551.45 2.93

ร�ยได้ค่�เช่�รับล่วงหน�้ 125.10 0.72 115.93 0.64 106.76 0.57

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 19.23 0.11 19.24 0.10 15.43 0.08

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,229.30 12.90 2,415.29 13.32 3,268.03 17.36

รวมหนี้สิน 5,204.58 30.12 5,403.47 29.80 5,205.05 27.66

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,074.82 69.88 12,726.19 70.20 13,615.04 72.34

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

งบกระแสเงนิสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

2560 2561 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 16,928.47 98.15 16,647.02 98.25 16,863.74 98.42

ร�ยได้อื่น 318.24 1.85 296.85 1.75 270.64 1.58

รวมรายได้ 17,246.71 100.00 16,943.87 100.00 17,134.38 100.00

ต้นทุนข�ย (14,150.92) (82.05) (14,263.56) (84.18) (14,443.47) (84.30)

ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร (1,316.20) (7.63) (1,372.02) (8.10) (1,406.57) (8.21)

รวมค่าใช้จ่าย (15,467.12) (89.68) (15,635.58) (92.28) (15,850.04) (92.50)

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม 272.02 1.58 71.13 0.42 255.90 1.49

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,051.61 11.90 1,379.42 8.14 1,540.24 8.99

ต้นทุนท�งก�รเงิน (74.36) (0.43) (78.74) (0.46) (79.39) (0.46)

ค�่ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ (305.49) (1.77) (252.24) (1.49) (257.80) (1.50)

ก�าไรหลังภาษีเงินได้ 1,671.76 9.70 1,048.44 6.19 1,203.05 7.02

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม (9.57) (0.06) (10.47) (0.06) (7.60) (0.04)

ก�าไรสุทธิ 1,662.19 9.64 1,037.97 6.13 1,195.45 6.98

2560 2561 2562

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 2,455.45 2,478.04 2,013.25

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,349.86) (1,375.10) (1,757.92)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (680.20) (599.11) (408.17)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 425.39 503.83 (152.84)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี 310.87 736.26 1,240.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 736.26 1,240.09 1,087.26



50 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินรวมของบรษัิท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 
1
 (เท่�) 1.81 1.93 2.95

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว 
2
 (เท่�) 0.57 0.72 0.99

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด 
3
 (เท่�) 0.80 0.83 0.82

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค�้ 
4
 (เท่�) 17.78 17.11 18.54

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย 
5
 (วัน) 20 21 19

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค�้คงเหลือ 
6
 (เท่�) 70.75 66.25 69.01

ระยะเวล�ข�ยสินค�้เฉลี่ย 
7
 (วัน) 5 5 5

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ�้หนี้ก�รค้� 
8
 (เท่�) 20.43 18.03 17.94

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย 
9
 (วัน) 18 20 20

Cash Cycle 
10
 (วัน) 8 7 5

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 
11
 (%) 16.41 14.32 14.35

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 
12
 (%) 12.12 8.29 9.13

อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร 
13
 (%) 119.70 179.64 130.71

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 
14
 (%) 9.64 6.13 6.98

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
15
 (%) 14.55 8.37 9.08

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ 
16
 (%) 9.94 5.86 6.47

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร 
17
 (%) 24.86 18.97 19.62

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ 
18
 (เท่�) 1.03 0.96 0.93

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
19
 (เท่�) 0.43 0.42 0.38

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
20
 (เท่�) 0.30 0.27 0.25

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย 
21
 (เท่�) 22.22 23.09 19.27

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน 
22
 (เท่�) 0.19 0.24 0.25

อัตร�ก�รจ�่ยเงินปันผล 
23
 (%) 117.46 81.13 N/A *
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หมายเหตุ :

1) อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2) อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด + เงินลงทุนชั่วคร�ว + ลูกหนี้ก�รค้�สุทธิ) /  
หนี้สินหมุนเวียน

3) อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

4) อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� = ข�ยสุทธิ / ลูกหนี้ก�รค้�ก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับก�รค้� (เฉลี่ย)

5) ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�

6) อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ = ต้นทุนข�ย / สินค้�คงเหลือ (เฉลี่ย)

7) ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย = 360 / อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ

8) อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ก�รค้� = ต้นทุนข�ย / เจ้�หนี้ก�รค้� (เฉลี่ย)

9) ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ก�รค้�

10) Cash Cycle = ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย - ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย

11) อัตร�กำ�ไรขั้นต้น = (กำ�ไรขั้นต้น / ข�ยสุทธิ) x 100

12) อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น = (กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น / ข�ยสุทธิ) x 100

13) อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร = (กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น /  
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น) x 100

14) อัตร�กำ�ไรสุทธิ = (กำ�ไรสุทธิ / ร�ยได้รวม) x 100

15) อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100

16) อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ = (กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100

17) อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร = ((กำ�ไรสุทธิ + ค่�เสื่อมร�ค�) /  
สินทรัพย์ถ�วรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100

18) อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์ = ร�ยได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

19) อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

20) อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย /  
ส่วนของผู้ถือหุ้น

21) อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น + ดอกเบี้ยจ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น  
+ ภ�ษี) / ดอกเบี้ยจ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นและลงทุน

22) อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน = กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น /  
(ก�รจ่�ยชำ�ระหนี้สิน + ร�ยจ่�ยลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่�ย)

23) อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล = (เงินปันผล / กำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร) x 100 
* อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลปี 2562 ขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เน้ือปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 

สถานการณ์ในปี 2562

1     USDA Publications; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October 10, 2019
2     ร�ยง�นสถ�นก�รณ์สินค้�เกษตรท่ีสำ�คัญและแนวโน้มปี 2563, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf

ภาวะการผลิต

ในปี 2562 ประเทศผู้นำ�ในก�รผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่ส�ม�รถ
ขย�ยก�รผลติเพิม่ขึน้ โดยเปน็ผลเนือ่งม�จ�กคว�มตอ้งก�รบรโิภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เนื่องจ�ก
เนือ้ไกเ่ปน็อ�ห�รโปรตนีทีม่รี�ค�ถกูและมไีขมนัต่ำ�กว�่ ประกอบกบั
คว�มตอ้งก�รบรโิภคเนือ้ไกใ่นประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่ทดแทนเนือ้
สุกรที่มีปัญห�โรคระบ�ดจนอุปท�นลดลงเป็นจำ�นวนม�ก นอกจ�ก
นั้นคว�มต้องก�รบริโภคที่ยังขย�ยตัวได้ดีในประเทศอินเดียและ
กลุ่มสหภ�พยุโรปก็เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มประเทศเหล่�นั้นเพิ่ม
ก�รผลิตม�กขึ้น และยังทำ�ให้เกิดคว�มต้องก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อจ�กต่�งประเทศด้วย

ในปี 2562 ปริม�ณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประม�ณ 
99.571 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 4.19 โดยสหรัฐอเมริก�
ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อร�ยใหญ่ที่สุดของโลก ต�มม�ด้วย 
จีน บร�ซิล และสหภ�พยุโรป ต�มลำ�ดับ

ประเทศสหรฐัอเมรกิ�ผลติไกเ่นือ้ในป ี2562 ไดป้ระม�ณ 19.82
1

 
ล้�นตัน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 2.39 ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
ร�ยใหญ่อันดับ 2 มีปริม�ณผลผลิตไก่เนื้อร�ว 13.801 ล้�นตัน เพิ่ม
ขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 17.95 ส่วนบร�ซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรอง
ลงม�ผลิตไก่เนื้อได้ประม�ณ 13.641 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 
ร้อยละ 2.10 ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภ�พยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตร�ย
ใหญ่อันดับ 4 นั้น ผลิตได้เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 1.63 คือ ผลิต
ได้ประม�ณ 12.461 ล้�นตัน

ปริม�ณก�รผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นจ�กปี 2561 โดยค�ดว่�ปริม�ณก�รเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประม�ณ 
1,684.262 ล�้นตวั คดิเปน็ปรมิ�ณผลผลติ 2.492 ล�้นตนั เพิม่ขึน้จ�ก
ปี 2561 ร�วร้อยละ 5.63 ปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ
ตอบสนองคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้นทั้งจ�กตล�ดภ�ยในประเทศ และ
ตล�ดต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มต้องก�รจ�กประเทศ
จีนที่เพิ่มสูงขึ้นม�ก เพื่อบริโภคทดแทนเนื้อสุกรที่ประสบปัญห�โรค
ระบ�ดร้�ยแรง ประกอบกับก�รที่ประเทศไทยปลอดจ�กก�รระบ�ด
ไข้หวัดนกทำ�ให้ตล�ดส่งออกขย�ยตัวได้อย่�งต่อเนื่อง 
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2,490,000

1,684

+5.63%

111,540

ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อในประเทศในปี 2562

ปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อในปี 2562

ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของไทยในปี 2562

มูลค่าการส่งออกรวมในปี 2562

ตัน 

ล้านบาท

ล้านตัว

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562

ปริมาณการผลิตไก่เน้ือของโลกในปี 2562

สหภาพยุโรป

ญี่ปุ�น

ตลาดอื่นๆ

36.75%

49.36%

13.89%

ปริมาณการผลิตและการบริโภคเน้ือไก่ภายในประเทศไทย

ท่ีม� :  ร�ยง�นสถ�นก�รณ์สินค้�เกษตรท่ีสำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2563, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
หม�ยเหตุ : ปี 2562 เป็นค่�ประม�ณก�ร, ปี 2563 เป็นค่�พย�กรณ์

ปี ผลผลิต  
(ล้านตัว)

ผลผลิต  
 (ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

บริโภค  
(ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

2558 1,361.91 1,884,010 5.48 1,262,236 1.75

2559 1,460.67 1,990,162 5.63 1,300,053 3.00

2560 1,433.09 2,027,529 1.88 1,269,159 (2.38)

2561 1,594.47 2,356,121 16.21 1,516,693 19.50

2562 (E) 1,684.26 2,488,795 5.63 1,588,795 4.75

2563 (F) 1,801.80 2,696,468 8.34 1,696,468 6.78

สหรัฐอเมร�กา 19,823

13,800

13,635

12,460

4,902

4,740

3,600

2,300

2,171

3,300

จ�น

บราซ�ล

สหภาพยุโรป

อินเดีย

รัสเซ�ย

เม็กซ�โก

ไทย

ตุรกี

อาร�เจนตินา
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ตลาดในประเทศ

แม้ว่�อัตร�เติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะ
ไมส่งูม�กนกั ซึง่สว่นหนึง่เปน็จ�กผลของก�รทีร่�ค�สนิค�้เกษตรซึง่
เป็นร�ยได้ของคนส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวเท่�ที่ควร  แต่ปริม�ณคว�ม
ต้องก�รบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศก็ยังส�ม�รถปรับสูง 
ขึ้นได้ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีก�รบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ใน
ประเทศประม�ณ 1.592 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 4.75

ปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศที่
ยังเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมีส�เหตุเนื่องม�จ�กก�รที่ร�ค�เนื้อไก่ไม่สูง
ม�กเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพ�ะเนื้อสุกร 
นอกจ�กนั้นคว�มใส่ใจในสุขภ�พของผู้บริโภคจำ�นวนม�กทำ�ให้มี
แนวโน้มว่�จะเลือกสรรบริโภคอ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ� 
เช่น เนื้อไก่ ม�กขึ้น ประกอบกับก�รเติบโตของธุรกิจฟ�สต์ฟู้ดซึ่ง
ส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบ และก�รเติบโตของ
ธุรกิจก�รท่องเที่ยวก็มีส่วนช่วยทำ�ให้ปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภ�ยในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในอัตร�ที่น่�พอใจ

ภาวะการตลาด

มากกว่า 3 เท่า

296,957 ตัน

954,010 ตัน

ปี 2549 (หลังเหตุการณ์ไข้หวัดนก)

ปี 2562

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
เติบโต

สหภาพยุโรป

สว�ตเซอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาระเบีย 

คูเวต

กาตาร�

บาห�เรน

โอมาน

แคนาดา

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น

ฮ�องกง

จ�น

พม�า

กัมพูชา

มาเลเซ�ย

เกาหลีใต�

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�สดแช�แข็ง

อังกฤษ

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ในปี 2562

อันดับ

954,010
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562

ตัน

2     ร�ยง�นสถ�นก�รณ์สินค้�เกษตรท่ีสำ�คัญและแนวโน้มปี 2563, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
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การส่งออก

ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562 มีปริม�ณรวม
ทั้งสิ้นประม�ณ 954,0103 ตัน เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 6.93 
และคิดเป็นมูลค่�ก�รส่งออกรวมร�ว 111,5403 ล้�นบ�ท อัตร�
ก�รเพิม่ขึน้นีส้งูขึน้ไมม่�กเมือ่เทยีบกบัอตัร�เพิม่รอ้ยละ 11.33 ในป ี
2561 เนื่องจ�กก�รส่งออกไปยังสหภ�พยุโรปลดลง ในขณะที่ก�ร
ส่งออกไปญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจ�กก�รแข็งค่�
ของเงินบ�ทซึ่งทำ�ให้คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันของเนื้อไก่จ�ก
ประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่�งเช่น บร�ซิล นอกจ�กนั้น
คว�มไม่แน่นอนจ�กผลของก�รที่อังกฤษจะออกจ�กสหภ�พยุโรป 
(BREXIT) ก็กระทบต่อก�รส่งออกไปยังตล�ดสำ�คัญแห่งนั้นด้วย

ในด้�นของตล�ดส่งออกนั้น ญี่ปุ่นเป็นตล�ดส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ที่สำ�คัญที่สุด โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์
เนือ้ไกไ่ปยงัญีปุ่น่ประม�ณ 437,8193 ตนั ซึง่ลดลงเลก็นอ้ยประม�ณ
ร้อยละ 0.58 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� ส่วนตล�ดสหภ�พยุโรปซึ่ง
เป็นตล�ดอันดับ 2 ของไทยนั้น ก�รส่งออกในปี 2562 มีปริม�ณ

สหภาพยุโรป

สว�ตเซอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาระเบีย 

คูเวต

กาตาร�

บาห�เรน

โอมาน

แคนาดา

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น

ฮ�องกง

จ�น

พม�า

กัมพูชา

มาเลเซ�ย

เกาหลีใต�

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�สดแช�แข็ง

อังกฤษ

สหภาพยุโรป

สว�ตเซอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาระเบีย 

คูเวต

กาตาร�

บาห�เรน

โอมาน

แคนาดา

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น

ฮ�องกง

จ�น

พม�า

กัมพูชา

มาเลเซ�ย

เกาหลีใต�

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�สดแช�แข็ง

อังกฤษ

ร�ว 320,4663 ตัน ซึ่งลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�ร้อยละ 2.26 ทั้งนี้  
เป็นผลม�จ�กก�รที่สหภ�พยุโรปยังไม่ขย�ยโควต�ก�รนำ�เข้�ให้กับ
ประเทศไทยและก�รแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจ�กประเทศยุโรปตะวันออก

นอกจ�กตล�ดหลกัทัง้ 2 แลว้ ก�รสง่ออกไปยงัตล�ดอืน่ๆ เชน่ 
จีน เก�หลีใต้ ฮ่องกง ม�เลเซีย และแคน�ด� เป็นต้น มีปริม�ณก�ร
ส่งออกในปี 2562 ประม�ณ 195,7253 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.94 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� ทั้งนี้ เนื่องจ�กก�รยอมรับในม�ตรฐ�น
ผลิตภัณฑ์จ�กประเทศไทยและคว�มเชื่อมั่นว่�เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดจ�กไข้หวัดนก นอกจ�กนั้น ก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้นของก�รส่ง
ออกไปประเทศจีนซึ่งมีคว�มต้องก�รบริโภคเนื้อไก่ทดแทนเนื้อสุกร
ที่อุปท�นลดลงไปม�กจ�กโรคระบ�ดก็มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้ตล�ดส่ง
ออกนอกเหนือจ�กญี่ปุ่นและสหภ�พยุโรปเติบโตได้ค่อนข้�งม�ก

3     สม�คมผู้ผลิตไก่เพ่ือก�รส่งออก; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
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ภาวะการผลิต

ปริม�ณก�รผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
จ�กปี 2562 โดยค�ดว่�ปริม�ณก�รเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประม�ณ 
1,801.802 ล�้นตวั คดิเปน็ปรมิ�ณผลผลติร�ว 2.702 ล�้นตนั เพิม่ขึน้
จ�กปี 2562 ร้อยละ 6.98 เนื่องจ�กก�รค�ดก�รณ์ว่�ภ�วะเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึ้นเล็กน้อยจ�กปีก่อน 
ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจแม้จะไม่สูงม�กนักก็เพียงพอจะทำ�ให้ก�ร
บริโภคทั้งภ�ยในและต่�งประเทศขย�ยตัวได้พอสมควร นอกจ�ก
นั้นศักยภ�พก�รแข่งขันที่สูงของผลิตภัณฑ์จ�กประเทศไทยใน
ตล�ดต่�งประเทศก็น่�จะทำ�ให้ส�ม�รถส่งออกได้ดีขึ้นด้วย อย่�งไร
ก็ต�ม มีอุปสรรคและคว�มเสี่ยงหล�ยประก�รที่อ�จก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อก�รผลิตและทำ�ให้ผลผลิตลดลงต่ำ�กว่�ที่ค�ดหม�ย 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งปัญห�ก�รแข่งขันและกีดกันท�งก�รค้�ในตล�ด
ต่�งประเทศ นอกจ�กนั้นก�รที่เศรษฐกิจภ�ยในอ�จไม่มีเสถียรภ�พ
เพียงพอและก�รแข็งค่�ของเงินบ�ทก็อ�จก่อให้เกิดผลท�งลบต่อ
อุตส�หกรรมก�รเลี้ยงไก่เนื้อได้

ภาวะการตลาด

ก�รค�ดก�รณ์ว่�ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 
จะส�ม�รถขย�ยตัวได้ดีกว่�ปี 2562 แม้ว่�จะไม่สูงนัก แต่ก็น่�ที่
จะทำ�ให้ตล�ดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภ�ยในประเทศส�ม�รถเติบโต
ขึ้นได้พอสมควร ทั้งนี้ เพร�ะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จะเป็น
ท�งเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องก�รอ�ห�รที่มีคุณค่�
และร�ค�เหม�ะสมกบัค�่ครองชพี นอกจ�กนัน้ก�รขย�ยตวัของก�ร
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีก�รส่งเสริมอย่�งจริงจังและต่อเนื่องก็ทำ�ให้เกิด
คว�มต้องก�รผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปประเภทต่�งๆ ม�กขึ้นด้วย  
ทั้งนี้ ค�ดว่�ก�รบริโภคภ�ยในประเทศในปี 2563 จะมีปริม�ณร�ว 
1.702 ล้�นตัน เพิ่มขึ้นจ�กจ�กปี 2562 ประม�ณร้อยละ 8.34 

ส่วนในด้�นตล�ดต่�งประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2563 
นั้น ยังมีโอก�สที่จะขย�ยตัวได้ต่อเนื่อง โดยค�ดหม�ยว่�ปริม�ณ
ส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 จ�ก 954,0103 ตันในปี 2562 เป็น
ประม�ณ 980,0003 ตัน ในปี 2563 ปัจจัยเกื้อหนุนให้ก�รส่งออกยัง
คงมีแนวโน้มขย�ยตัวได้ต่อไปก็คือ ภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ค�ดหม�ย
ว่�จะมีเสถียรภ�พม�กขึ้น นอกจ�กนั้นก�รที่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จ�ก
ประเทศไทยได้รับคว�มเชื่อถือในเรื่องคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รก็
ชว่ยทำ�ใหป้ระเทศไทยส�ม�รถสง่ออกไกส่ดแชแ่ขง็ไปยงัตล�ดต�่งๆ 
และได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี

แนวโน้มปี 2563

2     ร�ยง�นสถ�นก�รณ์สินค้�เกษตรท่ีสำ�คัญและแนวโน้มปี 2563, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
3     สม�คมผู้ผลิตไก่เพ่ือก�รส่งออก; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในตลาด 
ต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 - 2563

2561 2562(E) 2563(F)

49.36%

36.75%

13.89%

45.89%

33.59%

20.52%

44.90%

33.06%

22.04%

ญี่ปุ�น

สหภาพยุโรป

อื่นๆ

ที่ม�: สม�คมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
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ที่ม�: สม�คมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หม�ยเหตุ : ปี 2562 เป็นค่�ประม�ณก�ร, ปี 2563 เป็นค่�พย�กรณ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย ปริม�ณ: ตัน  มูลค่�: ล้�นบ�ท

ปี
ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

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

2548 96 6 265,023 30,478 265,119 30,484

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 252,666 24,084 548,705 78,489 801,371 102,573

2561 325,312 30,768 566,842 78,397 892,154 109,165 

2562 (E) 353,328 29,423 600,682 82,117 954,010 111,540

2563 (F) 360,000 34,000 620,000 86,000 980,000 120,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 (E) 2563 (F)

มูลค�า : ล�านบาท

มูลค�ารวมของไก�สดแช�แข็งและไก�แปรรูป มูลค�าไก�สดแช�แข็งมูลค�าไก�แปรรูป
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มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยเปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
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อย่�งไรก็ต�ม ตล�ดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2563 จะขย�ยตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหล�ยประก�รที่อ�จส่งผลทั้งท�งบวกและ
ท�งลบต่อก�รขย�ยตัวนี้ ได้แก่

ปัจจัยต่อการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ

ปัจจัยทางลบ

ค่�เงินบ�ทที่มีแนวโน้มแข็งค่�ขึ้นต่อเนื่องในปี 2563 และ
ต้นทุนก�รผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้นจ�กก�รปรับเพิ่ม
อัตร�ค่�จ้�ง ทำ�ให้คว�มได้เปรียบในก�รส่งออกลดลงเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง

ก�รออกจ�กสหภ�พยโุรปขององักฤษ อ�จสง่ผลท�งลบตอ่ก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจของสหภ�พยุโรปซึ่งเป็นตล�ดหลักของ
เนื้อไก่ของไทยได้ เพร�ะก�รเจรจ�เพื่อให้สหภ�พยุโรปเพิ่ม
โควต�นำ�เข้�ไก่ปรุงสุกจ�กประเทศไทยยังไม่ส�ม�รถบรรลุข้อ
ตกลงทีแ่นน่อนได ้ทำ�ใหเ้ปน็ขอ้จำ�กดัสำ�คญัตอ่ก�รขย�ยก�รสง่
ออกไปยังสหภ�พยุโรป

ก�รแข่งขันจ�กประเทศที่มีศักยภ�พก�รแข่งขันสูง โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง บร�ซิล เวียดน�ม และโปแลนด์ เป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ต่อก�รขย�ยตล�ดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จ�กประเทศไทย 

ก�รที่ยังคงตรวจพบก�รระบ�ดของไข้หวัดนกในประเทศต�่งๆ 
เป็นครั้งคร�ว แม้จะยังไม่เกิดปัญห�นี้ในประเทศไทยก็ต�ม 
แต่ก็เป็นคว�มเสี่ยงที่ทุกฝ่�ยทั้งภ�ครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้�
ระวังอย่�งเข้มงวด

ภ�วะโลกรอ้นทีท่ำ�ใหม้โีอก�สจะเกดิภยัแลง้ขึน้ในภมูภิ�คต�่งๆ 
ของโลก โดยเฉพ�ะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์สำ�คัญ 
อ�จส่งผลให้ผลผลิตวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ลดลง ทำ�ให้ร�ค�
วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์และต้นทุนอ�ห�รสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น  
ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนก�รเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นต�มไปด้วย

ปัจจัยทางบวก

ก�รที่ผู้เลี้ยงไก่ในจีนขย�ยก�รผลิตได้ไม่เพียงพอต่อคว�ม
ตอ้งก�รจนตอ้งนำ�เข�้ผลติภณัฑเ์นือ้ไกจ่�กประเทศไทยเพิม่ขึน้
ม�กในปี 2562 นอกจ�กจะทำ�ให้โอก�สก�รส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ของไทยแจ่มใสขึ้นแล้ว ยังทำ�ให้หมดคว�มกังวลเรื่อง
ก�รแข่งขันจ�กจีนอีกด้วย

ถ้�ห�กก�รออกจ�กสหภ�พยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) เป็น
ไปไดด้ว้ยด ีจะช่วยใหก้�รสง่ออกไกแ่ปรรปูของไทยซึง่ถกูจำ�กดั
โดยโควต�ของสหภ�พยุโรปส�ม�รถส่งออกไปยังอังกฤษได้
โดยไม่ถูกจำ�กัดด้วยโควต�ของสหภ�พยุโรป และยังทำ�ให้ไทย
ส�ม�รถส่งออกไปยังประเทศอื่นในสหภ�พยุโรปภ�ยใต้โควต�
ได้เพิ่มขึ้นด้วย

นโยบ�ยด้�นก�รนำ�เข้�วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ของรัฐบ�ลที่ 
ค่อนข้�งชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงม�กนัก ช่วยให้ผู้ทำ�ธุรกิจ
ก�รเลี้ยงไก่เนื้อโดยเฉพ�ะธุรกิจขน�ดใหญ่ครบวงจรส�ม�รถ
ค�ดก�รณ์และว�งแผนเกี่ยวกับต้นทุนก�รผลิตได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

ประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รกับปัญห�ก�รระบ�ดของไข้หวัดนก  
และระบบก�รผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีม�ตรฐ�นสูง ตลอด
จนคว�มส�ม�รถของผู้ส่งออกไทยในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจ�กเนื้อไก่ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้
บริโภคในต่�งประเทศ นอกจ�กจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จ�ก
ประเทศไทยได้รับก�รยอมรับทั้งในตล�ดญี่ปุ่นและสหภ�พ
ยุโรปซึ่งเป็นตล�ดสำ�คัญและมีอำ�น�จซื้อสูงแล้ว ยังทำ�ให้
ประเทศไทยมีศักยภ�พที่จะขย�ยก�รส่งออกไปยังตล�ดอื่นๆ  
ได้ดีอีกด้วย
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ปัจจัยความเส่ียง

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงภ�ยใต้ก�ร
เปลี่ยนแปลงที่อ�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจ�กปัจจัยภ�ยในและ
ภ�ยนอก ที่อ�จเป็นอุปสรรคต่อก�รดำ�เนินง�นและส่งผลกระทบ
ต่อเป้�หม�ยขององค์กร โดยสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�และนำ�ระบบ
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พไปใช้ในทุกระดับ เพื่อให้
ทุกหน่วยง�นส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งประสบผลสำ�เร็จต�มที่
ว�งแผนไว้

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดกรอบโครงสร้�งและกระบวนก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ขึ้น โดยอ้�งอิงม�ตรฐ�นส�กล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) และให้ฝ่�ยบริห�รและพนักง�นทุกคน ดำ�เนินต�ม
กรอบโครงสร้�งและกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยกรอบก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วย ก�รระบุปัจจัยเสี่ยง ก�รประเมิน
ระดับคว�มเสี่ยง ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง และก�รติดต�ม สื่อส�ร
อย่�งเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอก�สและผลกระทบต่อธุรกิจ 
ของบริษัทฯ รวมถึงก�รติดต�มคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญอย่�งสม่ำ�เสมอ 
เพื่อให้แน่ใจว่�ธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีคว�มเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  

บริษัทฯ มีโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยง�น โดยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ระดบัองคก์ร ดำ�เนนิก�รผ�่นคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง (Risk 
Management Committee: RMC) ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะ
กรรมก�รบรษิทั ทำ�หน�้ทีก่ำ�หนดนโยบ�ย กรอบก�รดำ�เนนิง�น รวม
ทัง้ตดิต�มใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัก�รบรหิ�รคว�ม
เสี่ยง นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงระดับ
หน่วยง�น ซึ่งเป็นผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทำ�หน้�ที่ติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของหน่วยง�นในสังกัด
อย่�งใกล้ชิดเป็นประจำ�ทุกเดือนต�มแนวนโยบ�ย และกรอบก�ร
ดำ�นินง�นที่ได้รับจ�ก RMC

กระบวนการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยใช้วิธีก�รประเมิน
ตนเอง (Risk and control self assessment หรือ RCSA) มีก�ร
ประเมินและจัดลำ�ดับคว�มเสี่ยงโดยใช้แผนที่คว�มเสี่ยง (Risk 
Map) ก�รติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงผ่�นม�ตรก�รจัดก�รคว�ม
เสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk 
Indicator: KRI) สำ�หรับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยบริษัทฯ ดำ�เนินก�ร 
2 ระดบัควบคูก่นั ระดบัที ่1 คอื ก�รประเมนิคว�มเสีย่งระดบัองคก์ร
จ�กผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ โดยจัดอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ 
ทุกครั้งที่มีก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ตลอดจนก�รติดต�มและร�ยง�น
สถ�นะคว�มเสี่ยงแก่ผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และกรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยง�น
ก็มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัย
จะมีผู้รับผิดชอบ หรือ เจ้�ของคว�มเสี่ยงที่จะกำ�หนดแผนจัดก�ร
คว�มเสี่ยง รวมถึงร�ยง�นสถ�นะของคว�มเสี่ยง คว�มก้�วหน้�
ของแผนจัดก�รคว�มเสี่ยงให้กับฝ่�ยบริห�รและคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงทร�บ ซึ่งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในวิถีดังกล่�วจะ
ส่งเสริมวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรใน
เชิงบูรณ�ก�รที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภ�ยนอกที่สำ�คัญ รวมถึงคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
ผ่�นระบบเตือนภัยล่วงหน้� (Early Warning System: EWS) เพื่อ
ให้บริษัทฯ ส�ม�รถเตรียมม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในเชิงรุกได้
ก่อนที่จะกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

บรษิทัฯ กำ�หนดระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบัไดไ้วท้ีร่ะดบัป�นกล�ง 
และระดับน้อย ดังนั้น คว�มเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงม�กและระดับสูง 
ต้องกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดคว�มเสี่ยง
ลงม�ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้สำ�หรบัปจัจยัเสีย่งทีส่ำ�คญัทกุปจัจยั
จะมีก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator หรือ 
KRI) เพื่อแจ้งสัญญ�ณของก�รเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยง
ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดระดับคว�มเบี่ยงเบนจ�กเกณฑ์ และจะ
ถูกติดต�มคว�มเคลื่อนไหวอย่�งใกล้ชิด
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วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้�งหน้�ได้
อย่�งมั่นคงและยั่งยืน ผ่�นก�รปฏิบัติต�มแนวท�งและนโยบ�ย
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่�ก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พจะต้องรวมเข้�เป็นส่วนหนึ่งใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�ม
เสีย่งในทกุระดบัอย�่งเปน็รปูธรรม และนำ�แนวท�งก�รบรหิ�รคว�ม
เสี่ยงไปใช้ในก�รปฏิบัติง�น รวมทั้งมีก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�
อย่�งต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยง�น อีกทั้งยังมี
ก�รสื่อส�รและเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเรื่องก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงระดับองค์กร คณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงระดับหน่วย
ง�นและพนักง�น ผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น E-learning  และก�ร
ฝึกอบรม เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ในปี 2562 หน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง ได้ว่�จ้�ง
บุคล�กรเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้�ง และผลักดันง�นด�้นบริห�รคว�ม
เสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มคว�มเข้มแข็ง รวมถึงก�รส่งเสริม
ก�รสื่อส�รและสร้�งจิตสำ�นึกในเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้กับ
พนกัง�นทกุระดบัอย�่งทัว่ถงึ อนัจะนำ�ไปสูก่�รปฏบิตัอิย�่งตอ่เนือ่ง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจด้�น
อ�ห�ร ก�รดำ�เนินง�นรวมถึงผลประกอบก�รของบริษัทฯ เกี่ยวข้อง
กับคว�มเสี่ยงที่หล�กหล�ยในหล�ยปัจจัยเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้
แบ่งคว�มเสี่ยงสำ�คัญและกลยุทธ์ในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงรวม 7 
ด้�น ดังต่อไปนี้
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1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูป 

เนื่องจ�กบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอ�ห�รจ�กเนื้อไก่แปรรูป ซึ่งเป็น 
ธุรกิจที่มีสินค้�ทดแทนได้ง่�ย จึงมีก�รแข่งขันกันในก�รผลิต
สินค้�ที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคให้ได้ม�กที่สุด ทั้งในด้�นรสช�ติ  
รสสัมผัส เอกลักษณ์ของอ�ห�ร และร�ค� และปัจจุบันก�รแข่งขัน
ในตล�ดโลกรนุแรงหลงัหล�ยประเทศมผีลผลติไกเ่พิม่ขึน้และมกี�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อส่งออก อ�ทิ บร�ซิล สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ 
แนวโน้มเช่นนี้อ�จมีผลให้อัตร�กำ�ไรของอุตส�หกรรมชะลอลงบ้�ง  
แต่จะยังอยู่ ในเกณฑ์ดี  และเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่ง
ท�งก�รตล�ดม�กที่สุดในภ�วะก�รแข่งขันดังกล่�วนั้น บริษัทฯมี
ก�รกำ�หนดกลยทุธต์�่งๆ ทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัฯ เพิม่ยอดข�ยและกำ�ไร
ได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

การบริหารความเส่ียง

แม้ว่�ในปี 2562 ภ�พรวมของอุตส�หกรรมไก่ของไทยยังดี
ต่อเนื่อง จ�กตล�ดส่งออกไก่ โดยเฉพ�ะตล�ดจีนที่มีปัญห�สุกร
ข�ดแคลน จ�กปัญห�โรคอหิว�ต์แอฟริก�ระบ�ดในสุกร (African 
Swine Fever: ASF) ทำ�ให้หมูข�ดแคลน ส่งผลให้คว�มต้องก�ร
บริโภคไก่เพิ่มขึ้นต�มไปด้วยในฐ�นะสินค้�ทดแทน (substitute 
goods) บริษัทฯ ค�ดว่�จีนจะเป็นตล�ดส่งออกไก่ที่มีศักยภ�พ
เติบโตสูงในระยะย�วของไทยได้ โดยปัจจุบัน GFPT ได้รับรอง 1  
โรงง�นเมื่อเดือนมีน�คม 2561 และปัจจุบันโรงง�นของ GFN ที่  
GFPT ถือหุ้น 49% ก็ได้รับก�รรับรองเพิ่มเติม และเนื่องด้วย
อุตส�หกรรมก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปมีก�รแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้
มีก�รปรับกลยุทธ์ ให้มีคว�มยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับก�ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของอุตส�หกรรม โดย

1. ติดต�มสถ�นก�รณ์และค�ดก�รณ์ร�ค�ข�ยเป็นร�ยสัปด�ห ์
รวมถึงก�รวิเคร�ะห์ อุปสงค์/อุปท�นในตล�ด เพ่ือเป็นแนวท�ง
ในก�รปรับวิธีก�รข�ยผลิตภัณฑ์ และห�ท�งลดผลกระทบใน
ระยะสั้นห�กร�ค�ข�ยผลิตภัณฑ์ตกตำ่� 

2. ติดต�มสถ�นก�รณ์ยอดข�ยตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ 
รวมท้ังวิเคร�ะห์ลูกค้�ปัจจุบัน ห�กมียอดข�ยไม่เป็นไปต�ม
แผนท่ีว�งไว้ เพ่ือให้เกิดคว�มมัน่ใจว่� บริษทัฯ จะส�ม�รถรกัษ�
ฐ�นลูกค้�หลักไว้ได้ รวมถึงใช้ก�รบริห�รคว�มสมัพันธ์กับลูกค้� 
(Customer Relationship Management: CRM) เพื่อรักษ�
คว�มพึงพอใจของลูกค้�ปัจจุบัน

3. กระจ�ยคว�มเสี่ยงโดยก�รขย�ยตล�ดเพ่ือให้มีก�รกระจ�ย 
ตัวเพ่ิมข้ึน โดยขย�ยฐ�นตล�ดเข้�สู่ตล�ดอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภ�พ 
(Potential Market) เพ่ิมเติมไม่ว ่�จะเป ็นประเทศใน
ตะวันออกกล�ง และประเทศในอเมริก�เหนือ เป็นต้น ซึ่งอ�จ
จะพัฒน�สู่ตล�ดหลักของบริษัทฯ ในอน�คตได้ เพ่ือทดแทน
ตล�ดที่บริษัทฯ อ�จจะสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันไป

ซึ่งกลยุทธ์เหล่�นี้จะช่วยส่งเสริมก�รเติบโตท�งด้�นกำ�ไรและ
ยอดข�ยของบริษัทฯ ให้ได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

1.2 ความเส่ียงด้านการตลาด 

ก�รรักษ�ร�ยได้ให้เติบโตอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง เป็นอีก
ปจัจยัหนึง่ทีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ผลประกอบก�รของบรษิทัฯ โดยเฉพ�ะ
ในสภ�วก�รณท์ีต่ล�ดมคีว�มผนัผวนจ�กคว�มไมส่มดลุของอปุสงค์
และอุปท�น ปัจจัยด้�นสงคร�มก�รค้� (Trade War) และปัจจัย
ด้�นภูมิศ�สตร์ก�รเมือง (Geopolitics) เป็นต้น โดยบริษัทฯ ถือว่� 
ก�รตล�ดเปน็หวัใจในก�รดำ�เนนิธรุกจิใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้�งตร�สินค้� (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่�งต่อเนื่องและย�วน�น

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มพึงพอใจของผู้บริโภค โดยก�ร
สร้�งกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด สร้�งคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ 
และเพิม่ชอ่งท�งใหผู้บ้รโิภคส�ม�รถเข�้ถงึสนิค�้ ไดง้�่ย สะดวก และ
รวดเร็วม�กยิ่งขึ้น นอกจ�กนี้ ก�รเปิดช่องท�งก�รตล�ด และก�ร
ข�ยใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ให้เป็นประโยชน์ได ้ 
เช่น ก�รตล�ดอิเล็กทรอนิกส์ (E–Marketing), Social media ฯลฯ 

ความเส่ียงที่ส�าคัญ และกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียง
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1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

รูปแบบก�รดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นได้มีก�ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ จึงมีคว�มสำ�คัญ 
โดยต้องเร่งศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อให้
ส�ม�รถผลิตสินค้�ให้ตรงต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้อย่�ง
เหม�ะสม รวมถึงตอบสนองคว�มต้องก�ร (Need) และสร้�งคว�ม
พึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคม�กที่สุด

การบริหารความเส่ียง

บรษิทัฯ ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�สนิค�้และบรกิ�รทีม่มีลูค�่
เพิม่ (High Value Added Products and Services) อย�่งตอ่เนือ่ง 
รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เพื่อเพิ่ม
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและยกระดับอุตส�หกรรม มีหน่วยง�น
ที่ศึกษ�และติดต�มแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศอยู่ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� ดังนั้น 
จึงมุ่งเน้นก�รเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ม�
ปรับปรุงว�งแผนในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้เกิดคว�มหล�กหล�ย
และตรงต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภค รวมถึงว�งแผนด้�นก�ร
ตล�ด เพือ่เสนอเปน็ท�งเลอืกแกผู่บ้รโิภค ซึง่ระยะเวล�ทีผ่�่นม�นัน้  
บรษิทัฯ ส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�ร อกีทัง้สร�้งคว�มพงึพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่�งดี

1.4 ความเส่ียงด้านความผันผวนของสภาพ 
เศรษฐกิจโลก

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศท�ง
ก�รเติบโตที่อยู่ในช่วงข�ลงอย่�งชัดเจน โดยอัตร�ก�รเติบโตท�ง
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงจ�กปทีีแ่ลว้ จ�กเศรษฐกจิโลกมคีว�มผนัผวน
จ�กคว�มตึงเครียดของสงคร�มก�รค้�ระหว�่งสหรัฐอเมริก�กับจีน
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งสะท้อนผ่�นตัวเลขก�ร
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของหล�ยประเทศ
ที่ลดลงอย่�งรุนแรง นอกจ�กนั้นเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญคว�ม
ไม่แน่นอนในอีกหล�ยประเด็น เช่น ในเรื่องของ Brexit ที่จะทำ�ให้
เศรษฐกิจของยูโรโซนและสหร�ชอ�ณ�จักรเผชิญกับคว�มผันผวน 
เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว และก�รปรับค่�เงินหยวนให้อ่อนค่�ลง 
รวมทั้งคว�มขัดแย้งท�งภูมิรัฐศ�สตร์ของประเทศต่�งๆ เป็นต้น 

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ได้มีหน่วยง�นเพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ อย่�ง
ใกล้ชิด และจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คว�มเสี่ยงในประเทศ
ยุทธศ�สตร์ทุกไตรม�ส ต่อผู้บริห�รและคณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึง
วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ (Scenario Analysis) และก�รวิเคร�ะห์
คว�มอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบ
จ�กเหตุก�รณ์เสี่ยง บริษัทฯ มีก�รพัฒน�สินค้�ใหม่หรือสินค้�
และบริก�รที่มีมูลค่�เพิ่มสูง ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะกลุ่ม  
ก�รเพิม่ก�รสง่ออกไปยงัประเทศทัง้ในและนอกอ�เซยีนเพือ่ทดแทน
เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงก�รแสวงห�โอก�สใน 
ต่�งประเทศสำ�หรับก�รขย�ยก�รลงทุนในอน�คต

1.5 ความเส่ียงจากภาวการณ์ขาดแคลนน�้า

น้ำ�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ และเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่�งหนึ่ง ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้น้ำ�ในภ�ค
ก�รเกษตร ภ�คอตุส�หกรรม เปน็ตน้ ตลอดเวล�ทีผ่�่นม�ก�รขย�ย
ตัวท�งเศรษฐกิจและก�รเติบโตของประช�กรประเทศต่�งๆ ทำ�ให้
คว�มต้องก�รใช้น้ำ�ทวีสูงขึ้น รวมถึงสภ�วะอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทรัพย�กรน้ำ�เริ่มข�ดแคลนและมีคุณภ�พ
เปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม ก�รข�ดก�รว�งแผนก�รใช้น้ำ�อย่�ง
เหม�ะสม รวมถึงก�รข�ดก�รบริห�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�รร่วมกัน
ของทุกภ�คส่วน อ�จทำ�ให้เกิดปัญห�ข�ดแคลนน้ำ� ซึ่งนำ�ม�สู่ก�ร
แย่งชิงก�รใช้น้ำ�ระหว่�งชุมชน เกษตรกร และอุตส�หกรรม ดังนั้น 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งก�รผลิตและก�รเลี้ยงสัตว์ อ�จ
ได้รับผลกระทบจ�กคุณภ�พและปริม�ณน้ำ�ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภ�พของสัตว์และสินค้�ที่บริษัทฯ ผลิตได้

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีแผนก�รกำ�หนดปริม�ณก�รใช้นำ้�อย่�งเหม�ะสมใน
ทุกขั้นตอนก�รผลิต มีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลปริม�ณก�รใช้นำ้�เพื่อ
นำ�ม�วิเคร�ะห์และว�งแผนควบคุมก�รใช้นำ้�อย่�งต่อเนื่อง รวมถึง
ก�รปรบัปรงุกระบวนก�รผลติ ควบคูไ่ปกบัก�รวจิยัและพฒัน�วธิกี�ร 
ระบบ หรือ เทคโนโลยีก�รผลิต เพื่อลดปริม�ณก�รใช้นำ้� และเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้นำ้�ให้คุ้มค่�ม�กที่สุด โดยที่ผ่�นม� บริษัทฯ มี
ก�รนำ�นำ้�กลับม�ใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) ประม�ณ 6% ของ
น้ำ�เสียในแต่ละวัน นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีบ่อนำ้�บ�ด�ลเพื่อสำ�รอง
นำ้�ไว้ใช้ในพื้นที่โรงง�น โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญ�ตใช้น้ำ�บ�ด�ล
จ�กสำ�นักควบคุมกิจก�รน้ำ�บ�ด�ล กรมทรัพย�กรน้ำ�บ�ด�ล เพื่อ
ประกอบธุรกิจอุตส�หกรรม
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2. ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน

2.1 ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

ก�รสรรห�คนดี คนเก่ง นั้นย�ก แต่ก�รรักษ�คนดี คนเก่ง นั้น
ย�กกว�่ บรษิทัฯ ไดใ้หค้ว�มสำ�คญัเปน็อย�่งม�ก เนือ่งจ�กบคุล�กร
ที่มีฝีมือ มีคว�มรู้ และคว�มส�ม�รถ เป็นทรัพย�กรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

การบริหารความเส่ียง

บุคล�กรที่มีคุณภ�พเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อก�รขย�ยธุรกิจของ
องค์กร บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอก�สและช่องท�งให้พนักง�นได้แสดง
คว�มส�ม�รถ รวมถึงมีโครงก�รจัดฝึกอบรมสัมมน�ทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกองค์กร เพื่อเพิ่มคว�มรู้คว�มส�ม�รถในส�ยง�นต่�งๆ 
พร้อมทั้งผลักดันและสร้�งแรงจูงใจในด้�นต่�งๆ ในก�รธำ�รงรักษ�
พนักง�นที่มีศักยภ�พให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นอยู่กับบริษัทฯ ในระยะ
ย�ว เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�น และก�รขย�ยตัวท�ง
ธุรกิจต่อไป

2.2 ความเส่ียงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้คว�มสำ�คัญ ในเรื่องคว�มสด สะอ�ด 
ปลอดภัย ของสินค้�เนื้อไก่และสินค้�ปรุงสุกม�กขึ้น ดังนั้นก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ อ�จได้รับผลกระทบ ห�กคว�มเชื่อมั่นของผู้
บริโภคต่อคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของสินค้�ของบริษัทฯ ลดลง 
จ�กคว�มเสี่ยงที่มีสินค้�เน่�เสีย หรือมีส�รปนเปื้อน ซึ่งอ�จเกิดขึ้น
ได้ตลอดทั้งกระบวนก�รผลิต และทั้งที่เกิดจ�กวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้
ประกอบในก�รแปรรูป ระบบก�รจัดก�รขนส่ง หรือ ระบบก�รจัด
เก็บสินค้�จนถึงผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นอย่�งยิ่งต้องจัดให้
มีกระบวนก�รทำ�ง�นที่มั่นใจได้ว่�ผู้บริโภคสินค้�ของบริษัทฯ จะได้
บริโภคสินค้�ที่มีคว�มสด สะอ�ด และปลอดภัย

การบริหารความเส่ียง

ด้�นคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้คว�ม
สำ�คัญเป็นอย่�งม�ก เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยง บริษัทฯ ได้นำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต เพื่อให้ระบบก�ร
ผลิตได้ม�ตรฐ�นส�กล พร้อมทั้งส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้ง
ระบบ ในกรณทีีต่รวจพบสิง่ผดิปกตใินระหว�่งก�รดำ�เนนิก�ร ดงันัน้ 
จึงส�ม�รถรับประกันคุณภ�พ (Quality Assurance) ในก�รผลิตได้
ทุกขั้นตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภ�พวัตถุดิบที่นำ�ม�ใช้
ในก�รผลิต ก�รตรวจรับวัตถุดิบ ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก�รบรรจุ
หบีหอ่ ก�รขนสง่ ตลอดจนก�รจดัเกบ็สนิค�้กอ่นถงึผูบ้รโิภค ใหเ้ปน็
ไปต�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนดไว ้รวมทัง้มกี�รจดัก�รใหม้กี�รตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน หรือก�รเรียกคืนสินค้� (Product Recall) ในกรณี
ที่จำ�เป็นอย่�งรวดเร็ว เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้�
เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พสินค้�ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่�บริษัทฯ ได้รับม�ตรฐ�นในก�รประเมินคุณภ�พสินค้�ต่�งๆ 
ม�กม�ย อ�ท ิGMP, HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ  ซึง่เป็นเครือ่ง
ยืนยันถึงคุณภ�พของสินค้�ที่บริษัทฯ ให้คว�มใส่ใจม�โดยตลอด
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2.3 ความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์

ก�รเกิดโรคระบ�ดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นในก�ร
บริโภค ถึงแม้ว่�โรคระบ�ดต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะ
ไม่ส�ม�รถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้�งคว�มตื่นตระหนกและคว�ม
เชื่อมั่นในคว�มปลอดภัยของก�รบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ โดยเฉพ�ะโรคไข้หวัดนก
ที่ระบ�ดในฟ�ร์มเลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่�จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อย่�งมีนัยสำ�คัญ ที่จะหลีกเลี่ยงก�รบริโภคเนื้อไก่ได้ และห�กโรค
ระบ�ดมีคว�มรุนแรงอ�จส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงก�รค้�ข�ยก�ร
ส่งออกระหว่�งประเทศที่ถูกจำ�กัดสิทธิ ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ได้มีก�รติดต�ม ดูแล และเฝ้�ระวังก�รเกิดโรคระบ�ด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดย
ก�รปรับปรุงเทคโนโลยีระบบก�รเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้�งโรง
เรือนระบบปิดปรับอ�ก�ศ (Evaporative Cooling System) เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอ�ก�ศเข้�ม�ภ�ยในเล้�ไก่ มีก�รใช้
นโยบ�ยและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเลี้ยงสัตว์ และคว�มเป็นอยู่ที่ดี
ของสัตว์ต�มม�ตรฐ�นส�กล ก�รบริห�รจัดก�ร ระบบสุข�ภิบ�ล 
และก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นสุขอน�มัยของฟ�ร์ม อีกทั้ง
มีม�ตรก�รดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบ�ดในฟ�ร์มเลี้ยงไก่ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองจ�กกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเรื่องของก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่
พันธุ์ สถ�นที่ฟักไข่สัตว์ปีก และฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจ�กนี้ยังได้
มีก�รพัฒน�บุคล�กรของบริษัทฯ ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
ก�รระบ�ดของโรคให้ทันสมัยตลอดเวล� รวมทั้งมีก�รประเมินห�
ปัจจัยเสี่ยงของก�รเกิดโรคระบ�ด ตลอดจนก�รจัดทำ�ก�รเตือน
ภัยล่วงหน้� (Early Warning) เพื่อป้องกันก�รเกิดโรคระบ�ดไม่
ให้เกิดก�รแพร่กระจ�ย

แม้ว่�บริษัทฯ จะส�ม�รถลดผลกระทบดังกล่�วลงได้จ�ก
ม�ตรฐ�นก�รผลติ แตอ่�จไดร้บัผลกระทบท�งออ้ม  ซึง่เปน็ผลกระทบ 
ต่ออุตส�หกรรมในภ�พรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงคว�ม
ส�ม�รถในก�รก่อให้เกิดร�ยได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน สำ�หรับ
สถ�นก�รณ์ก�รเกิดโรคระบ�ดไข้หวัดนกที่ผ่�นม�นั้น ทำ�ให้บริษัทฯ 
ไม่ส�ม�รถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบัน
สถ�นก�รณ์ดังกล่�วได้กลับสู่สภ�วะปกติ ส�ม�รถส่งออกไก่สดแช่
แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่อนุญ�ตให้นำ�เข้�สินค้�เนื้อสัตว์ปีก
จ�กประเทศไทย ทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่�งไรก็ต�ม 
ก�รเกิดโรคระบ�ดเป็นปัจจัยที่ไม่ส�ม�รถควบคุมได้

2.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา วัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

คว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ที่เป็นสินค้�โภคภัณฑ์ เช่น 
ข้�วโพด ก�กถั่วเหลือง ปล�ป่น ซึ่งร�ค�จะเปลี่ยนแปลงไปต�ม
คว�มต้องก�รใช้และปริม�ณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูก�ล 
ประกอบกับถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปท�นในตล�ดโลกและใน
ประเทศไทย โดยปจัจยัทีม่ผีลตอ่อปุสงคข์องวตัถดุบิเหล�่นี ้นอกจ�ก
คว�มต้องก�รใช้เพื่อก�รผลิตอ�ห�รสัตว์แล้ว ยังรวมถึงคว�ม
ต้องก�รนำ�วัตถุดิบบ�งประเภทไปใช้ในก�รผลิตพลังง�นทดแทน 
ตลอดจนก�รเก็งกำ�ไรในตล�ดซื้อข�ยสินค้�โภคภัณฑ์ล่วงหน้�  
ซึ่งปัจจัยต่�งๆ เหล่�นี้อ�จส่งผลต่อคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ  
ในด้�นอุปท�นของวัตถุดิบเหล่�นี้ มีคว�มผันแปรไปต�มสภ�วะ
อ�ก�ศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมช�ติที่อ�จทำ�ให้ผลผลิตไม่เป็นไป
ต�มเป�้หม�ย ซึง่สิง่เหล�่นีอ้ยูเ่หนอืคว�มควบคมุและค�ดหม�ยของ 
บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงที่ร�ค�ของวัตถุดิบอ�จมีคว�ม
ผันผวน ซึ่งห�กร�ค�มีก�รปรับตัวสูงขึ้นจ�กที่บริษัทฯ ประม�ณก�ร 
ไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทำ�ให้บริษัทฯ มีต้นทุนก�รผลิตทั้งอ�ห�ร
สัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงด้�นวัตถุดิบอันเป็นส่วนสำ�คัญในก�รผลิต จึงได้กำ�หนด
ม�ตรก�รจัดก�รต่�งๆ เพื่อรองรับ

การบริหารความเส่ียง

บรษิทัฯ มหีนว่ยง�นกล�งทีม่คีว�มชำ�น�ญในก�รจดัซือ้วตัถดุบิ
เหล่�นี้โดยเฉพ�ะ เพื่อทำ�ก�รติดต�มข่�วส�รที่เกี่ยวข้องอย่�ง
ใกล้ชิด รวมทั้งจัดห�แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภ�พ และสรรห�วัตถุดิบ
ให้มีปริม�ณเพียงพอต่อคว�มต้องก�รใช้ในก�รผลิต นอกจ�กนั้น 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัสร�้งสถ�นทีจ่ดัเกบ็วตัถดุบิทีไ่ดม้�ตรฐ�น และมขีน�ด
ใหญ่เพียงพอในก�รจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวล�น�นในกรณีที่มี
ก�รค�ดก�รณ์ว่�ร�ค�วัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอน�คต 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยง�นวิจัยในก�รจัดห�วัตถุดิบทดแทนที่มี
คุณภ�พเท่�เทียมม�ใช้ในก�รผลิต และศึกษ�คว�มเป็นไปได้ใน
ก�รปรบัปรงุกระบวนก�รผลติใหร้องรบัวตัถดุบิทีม่คีว�มหล�กหล�ย
ม�กขึน้ รวมถงึมกี�รใชอ้นพุนัธท์�งก�รเงนิในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
จ�กคว�มผนัผวนของร�ค�วตัถดุบิทีน่ำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ สำ�หรบั
ร�ค�อ�ห�รสัตว์นั้น บริษัทฯ ส�ม�รถปรับเปลี่ยนร�ค�ข�ยอ�ห�ร
สัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดย
ก�รขออนุมัติก�รปรับขึ้นร�ค�จ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน ทั้งนี้อ�ห�ร
สัตว์เป็นสินค้�ที่หน่วยง�นของรัฐควบคุมร�ค�จำ�หน่�ย ทำ�ให้ก�ร
ขอปรับร�ค�ข�ยในบ�งคร�วไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับก�รเพิ่มขึ้น
ของร�ค�วัตถุดิบ
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2.5 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์

ธุรกิจที่สร้�งร�ยได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจก�รเลี้ยงสัตว์ โดย
มีสินค้�หลัก ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยร�ค�
ของสินค้�เหล่�นี้ ถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปท�นของตล�ดใน
แต่ละช่วงเวล� โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วย
กำ�ลังซื้อ คว�มเชื่อมั่น รวมถึงคว�มต้องก�รต�มฤดูก�ล ซึ่งห�ก
ปริม�ณผลผลิตมีม�กเกินกว่�อุปสงค์ของสินค้� ย่อมส่งผลให้ร�ค�
สินค้�ปรับตัวลดลงต่ำ�กว่�ร�ค�ค�ดก�รณ์ ซึ่งจะกระทบต่อร�ยได้
ของบริษัทฯ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ บริห�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�ลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยก�รเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ให้มีคว�มหล�กหล�ย และเพิ่มมูลค่�ในตัวสินค้�ให้สอดคล้องตรง
ต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภค แต่อย่�งไรก็ต�มสำ�หรับร�ค�ลูกไก่
มีชีวิต เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อ�จจะอยู่เหนือคว�มค�ดหม�ยและ
ก�รควบคุมของบริษัทฯ ได้

2.6 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน 
เชื้อเพลิง

ในช่วงที่ผ่�นม� ร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลกมีคว�มผันผวนอย่�ง
ม�ก ซึ่งย�กที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจ�กภ�วะคว�มผันผวนของ
ร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลก จ�กคว�มผันผวนดังกล่�ว ส่งผลให้ต้นทุน
ก�รผลติ และตน้ทนุก�รขนสง่เกดิคว�มผนัแปร กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ บริห�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�มัน
เชื้อเพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงง�นอ�ห�รสัตว์ 
1 แห่ง ที่ อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนก�รขนส่งของกลุ่ม
บริษัทลดลง เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทส�ม�รถลดระยะท�งก�รขนส่ง
อ�ห�รไก่จ�กโรงง�นอ�ห�รสัตว์จ�กเดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปร�ก�ร ไปยังฟ�ร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัด 
ชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่�นม�บริษัทฯ ส�ม�รถลดต้นทุนก�รผลิตและก�ร
ขนส่งได้เป็นอย่�งม�ก

2.7 ความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ก�รทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญห�และอุปสรรคที่สำ�คัญอย่�ง
หนึ่งในก�รใช้ทรัพย�กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในก�รพัฒน�
บรษิทัฯ รวมถงึก�รพฒัน�ในระดบัประเทศ ก�รทจุรติคอรร์ปัชนักอ่ให้
เกิดคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่�งๆ ของบริษัทฯ  
ซึ่งแม้ว่�ที่ผ่�นม�บริษัทฯ ได้มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน และ
ระบบควบคุมภ�ยในที่ดีอย่�งเพียงพอแล้ว แต่ปัญห�ก�รทุจริต 
คอร์รัปชันนั้นยังคงมีโอก�สเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับแนวท�งก�รบริห�รด้วยคว�มระมัดระวัง 
พัฒน�ก�รเรียนรู้และเข้�ใจถึงมูลเหตุของก�รทุจริตภ�ยในบริษัทฯ 
อยู่เสมอ เพื่อเข้�ถึงแนวท�งก�รป้องกัน วิธีก�รตรวจสอบ และวิธี
ก�รปฏิบัติเมื่อเกิดก�รทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญห�ก�ร
สูญเสียทรัพย�กรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือก�รรั่วไหล
ของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีอุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยในเรื่องก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับก�รรับรองเป็น
สม�ชิกของโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�ร
ต่อต้�นก�รทุจริต Collective Action Coalition: CAC ตั้งแต่ปี 
2560 บริษัทฯ มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริต 
ภ�ยในบริษัทฯ รวมถึงก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รประเมินตนเอง 
เกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่�ปัจจัยที่ก่อให้
เกิดก�รทุจริต คอร์รัปชัน ส�ม�รถควบคุมได้ด้วยระบบก�รควบคุม
ภ�ยในที่ดี มีก�รจัดก�รกระบวนก�รทำ�ง�น ก�รแบ่งแยกหน้�ที่ 
และโครงสร้�งหน่วยง�นที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนทำ�ให้เกิดปัญห�
รอยต่อก�รทำ�ง�น มีก�รส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องจิตสำ�นึกก�ร
ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งคุณธรรม จริยธรรม มีก�รพัฒน�บุคล�กร
ให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มกล้�แสดงออกในก�รปฏิเสธเรื่อง
ทุจริต คอร์รัปชัน สร้�งเครือข่�ยระหว่�งหน่วยง�นเพื่อปฏิบัติ
ก�รเฝ้�ระวัง มีก�รสนับสนุนและประช�สัมพันธ์ช่องท�งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน รวมถึงม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ 
ร้องเรียน มีกระบวนก�รตรวจสอบ ติดต�ม ควบคุม เพื่อเป็นก�ร
ส่งสัญญ�ณก�รเฝ้�ระวังปัญห�ทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่�ง
จริงจัง มีกระบวนก�รสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่�เชื่อถือและมี
คว�มยุติธรรม มีก�รกำ�หนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับที่กระทำ�ก�รทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�ร
ทุจริต ก�รคอร์รัปชันอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน  

คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องเป็นคว�มเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผล 
กระทบตอ่กจิก�รทกุกจิก�รได ้ห�กกจิก�รประสบปญัห�ในก�รจดัห�
เงินทุนไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รใช้ในกิจก�ร หรือ ต้นทุนในก�ร
จดัห�เงนิทนุสงูกว�่สถ�นก�รณป์กต ิซึง่ธรุกจิของบรษิทัฯ เปน็ธรุกจิ
ที่ใช้เงินลงทุนสูง ห�กเกิดเหตุก�รณ์ที่เหนือคว�มค�ดหม�ยอย่�ง
รุนแรง อ�จทำ�ให้เกิดปัญห�สภ�พคล่องท�งก�รเงินได้ อันจะส่ง
ผลให้ข�ดคว�มต่อเนื่องของก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องด้วยก�รจัดว�งระบบที่เหม�ะสมจึงมี
คว�มสำ�คัญยิ่งต่อบริษัทฯ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่ถือปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง เรื่องก�รรักษ�
สภ�พคล่อง มีก�รควบคุมและบริห�รสภ�พคล่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่�บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ยใต้
ภ�วะปกติและภ�วะวิกฤต โดยบริษัทฯ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�ร
รกัษ�อตัร�สว่นสภ�พคลอ่ง (Liquidity ratio) ในระดบัสงู รวมถงึห�
ม�ตรก�รดูแลสภ�พคล่องของบริษัทฯ อย่�งใกล้ชิดและครอบคลุม
ในทุกมุมมองคว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เป็นไปต�มกรอบ
คว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในบริบทของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนย�กจะค�ดเด� ในปี 
2562 เงินบ�ทแข็งค่�ขึ้นประม�ณ 7-8% เมื่อเทียบกับ USD จ�ก
ปัจจัยภ�ยนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นสำ�คัญ เช่น ก�รเปลี่ยนทิศท�ง
ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินของ FED และสงคร�มก�รค้�ที่ส่งผล 
กระทบที่ชัดขึ้น โดยเฉพ�ะต่อก�รลงทุน นอกจ�กนี้ยังมีปัจจัยใน
ประเทศ ส่วนแรกคือ ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้�งม�ก ทำ�ให้
เงนิบ�ทแขง็ค�่ขึน้ สว่นที ่2 มเีงนิจ�กต�่งประเทศเข�้ม�ในไทยสงูขึน้  
และเมื่อมองไปในอน�คต คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนไม่ได้มี
แนวโน้มลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้น เพร�ะปัจจัยสำ�คัญที่กำ�หนดค่�เงิน
บ�ทม�จ�กต่�งประเทศ เช่น จ�กสหรัฐอเมริก� หรือ จ�ก Brexit 
ในยุโรป บริษัทฯ มีคว�มตระหนักในเรื่องของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบ�ยไม่เก็งกำ�ไรในอัตร�
แลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีร�ยก�รค้�ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ทั้งที่
เป็นก�รส่งออกและก�รนำ�เข้� ดังนั้นบริษัทฯ อ�จได้รับผลกระทบ
จ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ โดยใน
ด้�นของก�รส่งออก ห�กเงินบ�ทแข็งค่�ขึ้นย่อมส่งผลต่อร�ยได้ที่
ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบ�ท และในด้�นก�รนำ�เข้�วัตถุดิบที่
ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ ห�กเงินบ�ทอ่อนค่�ลง ย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีก�รนำ�เข้�
เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บ�งส่วนจ�กต่�งประเทศ

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ
ท�งก�รเงิน โดยมีนโยบ�ยทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ
ล่วงหน้� (Forward Contract) ไว้กับสถ�บันก�รเงินหล�ยแห่ง 
สำ�หรับร�ยก�รค้�ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ เพื่อลดคว�มผันผวน
ของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ และยังทำ�ให้บริษัทฯ 
ทร�บถึงต้นทุนก�รผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน ช่วยให้ก�รกำ�หนด
ร�ค�ข�ยมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับ
หนึ่ง ว่�บริษัทฯ จะได้รับผลกำ�ไรต�มแผนที่ค�ดก�รณ์ไว้ นอกจ�ก
นี้ก�รที่บริษัทฯ มีทั้งก�รซื้อวัตถุดิบและข�ยสินค้�ในสกุลเงินตร�
ต่�งประเทศเดียวกัน เป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยงแบบธรรมช�ติ 
(Natural Hedge) บ�งส่วน ถ้�มีส่วนต่�งเกิดขึ้นก็จะทำ� Forward 
Contract ซึ่งส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�
แลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง และบริษัทฯ มีก�รกำ�หนดเพด�น
ก�รรับคว�มเสี่ยงสูงสุดจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน โดยเพด�นคว�ม
เสี่ยงเป็นค่�ก�รคำ�นวณท�งสถิติ ได้แก่ Value at Risk บริษัทฯ 
มีก�รติดต�มและวิเคร�ะห์คว�มเคลื่อนไหวของภ�วะเศรษฐกิจ
และปัจจัยต่�งๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตร�แลกเปลี่ยนและอัตร�
ดอกเบีย้อย�่งใกลช้ดิเพือ่ใหส้�ม�รถบรหิ�รจดัก�รไดอ้ย�่งเหม�ะสม 
ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของ 
อัตราดอกเบี้ย

เนื่องจ�กบริษัทฯ มีก�รลงทุนและขย�ยธุรกิจอย่�งต่อ
เนื่องทำ�ให้ต้องมีก�รระดมเงินทุนในโครงก�รต่�งๆ โดยก�ร
กู้ยืมเงินผ่�นสถ�บันก�รเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญ
กับคว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนของอัตร�ดอกเบี้ย ซึ่งอ�จจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนท�งก�รเงินของบริษัทฯ และเพื่อช่วย
ให้บริษัทฯ ส�ม�รถบริห�รต้นทุนอัตร�ดอกเบี้ยได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และช่วยให้ส�ม�รถว�งแผนท�งก�รเงินได้ดีขึ้น 
บริษัทฯ จึงมีเครื่องมือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอัตร�ดอกเบี้ย
จ่�ยหล�กหล�ยวิธี

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ บริห�รคว�มเสี่ยงด้วยก�รมีหน่วยง�นติดต�ม
สภ�วะคว�มเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตร�
ดอกเบี้ยอย่�งสม่ำ�เสมอ และได้ทำ�ก�รบริห�รให้สอดคล้องกับ
สถ�นก�รณต์�่งๆ ตลอดม� นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ มนีโยบ�ยรกัษ�
สัดส่วนโครงสร้�งหนี้สินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ และหนี้สินที่มี
อัตร�ดอกเบี้ยลอยตัว ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและสอดคล้อง
กับสภ�วะคว�มต้องก�รใช้เงินทุน รวมทั้งสภ�วะและแนวโน้ม
อัตร�ดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวล� ทั้งนี้บริษัทฯ มีก�รพิจ�รณ�ใช้
เครื่องมือท�งก�รเงินเพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย 
เช่น สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) ต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม และสอดคล้อง
กบัสถ�นก�รณใ์นขณะใดขณะหนึง่ เพือ่ชว่ยลดตน้ทนุ และคว�ม
เสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยของบริษัทฯ

4. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ  
   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ในปัจจุบันกฎหม�ย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดม�กขึ้น 
ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย กฎ ระเบียบและข้อบังคับดังกล่�ว อ�จ
ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นและชื่อเสียง บริษัทฯ มีก�ร
ดำ�เนินธุรกิจส่งออกไปยังหล�ยประเทศ ปัจจุบันแม้ก�รกีดกัน
ท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศโดยใช้ระบบกำ�แพงภ�ษีศุลก�กร
ได้ลดบทบ�ทลงต�มนโยบ�ยก�รค้�เสรีโลก แต่ประเทศผู้นำ�
เข้�ได้มีก�รกีดกันท�งก�รค้�ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภ�ษีเกิดขึ้น 
เช่น ก�รกำ�หนดโควต้� ก�รเพิ่มม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัย รวม
ทั้งก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รนำ�เข้�ให้สูงขึ้น ก�รที่จะเปิดตล�ด
ใหม่หรือขย�ยตล�ดไปยังประเทศอื่น อ�จไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้
ง่�ย หรืออ�จจะต้องใช้ระยะเวล�น�น เนื่องจ�กแต่ละประเทศ 
มนีโยบ�ยปกปอ้งอตุส�หกรรมก�รปศสุตัวข์องแตล่ะประเทศไว ้
ก�รเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่�ว อ�จมีผลกระทบต่อต้นทุนก�ร
ผลิต ยอดข�ยและคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรในอน�คตของ 
บริษัทฯ ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อมอย่�งมีนัยสำ�คัญ อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรม
ก�รส่งออกโดยรวม

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมีคว�มมุ่งมั่นที่
จะดำ�เนินธุรกิจให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่�งครบถ้วนจึงได้มีก�รริเริ่มจัดตั้งหน่วยง�นก�ร
กำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�น (Compliance) และเนือ่งจ�กบรษิทัฯ 
ประกอบด้วย บริษัทย่อยหล�ยบริษัท จึงมีก�รกำ�หนดตัวแทน
ของแต่ละบริษัท เพื่อทำ�หน้�ที่รวบรวมและจัดทำ�ร�ยง�นก�ร
ปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่
เกีย่วขอ้งกบัก�รประกอบธรุกจิ เพือ่ใชส้อบท�นก�รดำ�เนนิธรุกจิ
ให้ถูกต้องเป็นไปต�มกฎหม�ยที่กำ�หนดไว้และเพื่อป้องกัน
ก�รกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหม�ย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตน� ทั้งนี้
หน่วยง�น Compliance จะว�งระบบก�รควบคุมและร�ยง�น
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและ
เหม�ะสมกับบริษัทฯ
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5. ความเส่ียงด้านชื่อเสียง  
   และภาพลักษณ์  

เป็นที่ทร�บกันดีว่�คว�มเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ของ
องค์กรเป็นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ส�ม�รถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว 
รุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว และไม่อ�จประเมินค่�เป็นตัว
เงินได้ และภ�พลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อคว�มเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งหม�ยถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ข�ยสินค้�
และบริก�รให้แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้�และรับบริก�รจ�กบริษัทฯ และ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จขององค์กร ห�ก 
บริษัทฯ มีภ�พลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องเหม�ะสมหรือไม่ตรงกับคว�ม
เป็นจริง อ�จส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียลดคว�มเชื่อถือและไว้ว�งใจ
ในองค์กร นอกจ�กนั้น ชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ขององค์กรยังมีผล
ต่อก�รตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�ของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกเหนือ
จ�กก�รพิจ�รณ�จ�กคุณภ�พของสินค้� ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนัก
และให้คว�มสำ�คัญของชื่อเสียง และภ�พลักษณ์ขององค์กรม�โดย
ตลอด โดยคำ�นึงและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และ
ประเทศช�ติ

การบริหารความเส่ียง

เพื่อลดคว�มเสี่ยงในด้�นชื่อเสียง และภ�พลักษณ์องค์กร 
บรษิทัฯ จงึไดใ้หค้ว�มสำ�คญัในเรือ่งของก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ี ก�ร
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีคว�มชัดเจน ถูกต้องและเหม�ะสม  
โดยเน้นให้คว�มสำ�คัญกับจรรย�บรรณ บทบ�ท และหน้�ที่ ตลอด
จนสิทธิ เสรีภ�พ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับอย่�งถูกต้อง 
เท่�เทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวท�งในก�ร
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรย�บรรณท�งธุรกิจ โดยคำ�นึง
ถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักง�น 
ลูกค้� คู่ค้� คู่สัญญ� ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริม
ก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรี หลีกเลี่ยงก�รดำ�เนินก�รที่อ�จก่อ
ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และก�รละเมิดทรัพย์สินท�ง
ปญัญ� ตอ่ต�้นก�รทจุรติทกุรปูแบบ รวมถงึสง่เสรมิคว�มรบัผดิชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) นอกจ�กนี้ 
บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility; CSR) ภ�ยใตห้ลกัพืน้ฐ�นท�ง
จรยิธรรม เพือ่ใหเ้กดิคว�มเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ�่ยที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�เป็นแนวท�ง 
เพื่อรักษ�ดุลยภ�พของก�รดำ�เนินง�นทั้งท�งด้�น เศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ธุรกิจ ที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จอย่�งยั่งยืน

6. ความเส่ียงด้านอื่นๆ

ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2562 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้น 
ในบริษัทจำ�นวน 666,104,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.13 ของ
จำ�นวนหุน้ทีจ่ำ�หน�่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จงึทำ�ใหก้ลุม่ตระกลู
ศริมิงคลเกษม ส�ม�รถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด 
ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รแต่งตั้งกรรมก�ร หรือก�รขอมติในเรื่องอื่นที่
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหม�ย
หรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯ กำ�หนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นจึงไม่ส�ม�รถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่เสนอได้

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ได้ให้คำ�ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ต่�งๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย�่งระมัดระวัง เพื่อให้ได้ม�ซึ่ง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส 
และยุติธรรม โดยที่ผู้มีอำ�น�จบริห�รจัดก�รธุรกิจนั้นๆ มีคว�ม 
รับผิดชอบต่อหน้�ที่และผลก�รกระทำ�ของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ 
สว่นเสยีกบับรษิทัฯ ทกุร�ย รวมถงึผูถ้อืหุน้ เจ�้หนี ้พนกัง�น ลกูค�้ คูค่�้  
ตลอดจนประช�ชน
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7. ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่

นอกจ�กก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีส�ระสำ�คัญ บริษัทฯ ยังให้
คว�มสำ�คัญกับคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่�คว�มเสี่ยงดังกล่�ว
จะยังอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสำ�คัญ แต่บริษัทฯ ก็ให้คว�มสำ�คัญ 
โดยผลจ�กก�รวิเคร�ะห์และประเมินคว�มเสี่ยงพบว่� บริษัทฯ 
อ�จมีคว�มเสี่ยงในเรื่องคว�มเสี่ยงจ�กภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ 
(Cyberattacks), คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Transformation) และคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ (Extreme Weather Events) ร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�ปัจจัย
คว�มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท และแนวท�งก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง ดังนี้

7.1 ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจและวิธีก�รทำ�ง�น
ที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลม�กขึ้น ก�รนำ�ระบบอัตโนมัติม�ใช้ทั้ง
ในโรงง�นและกระบวนก�รผลิต รวมถึงแนวโน้มก�รเชื่อมโยง
ข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนง�นต่�งๆ ในโรงง�นอุตส�หกรรมผ่�น
อินเทอร์เน็ตส่งผลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจมีคว�มเสี่ยงต่อภัยคุกค�ม
ท�งไซเบอร์ม�กขึ้น เช่น ก�รโจมตีระบบเครือข่�ย (Network) หรือ 
ระบบว�งแผนทรัพย�กรองค์กร (ERP) ก�รทำ�ล�ยข้อมูลโดยผู้ที่ไม่
ได้รับอนุญ�ต หรือนำ�ข้อมูลไปใช้ในท�งที่ผิด ภัยคุกค�มเหล่�นี้อ�จ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ ซึ่งมีคว�มหล�ก
หล�ยและมีผลกระทบที่รุนแรงม�กขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำ�เนินก�ร
ในด้�นต่�งๆ เพื่อลดผลกระทบและโอก�สที่เครือข่�ยของบริษัทฯ 
จะถูกผู้ไม่หวังดีรุกร�น โดยเริ่มจ�กมีนโยบ�ยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร และแผน
สำ�รองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เช่น บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
ระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ให้มีคว�มพร้อมใช้ง�นเพื่อหลีกเลี่ยง
ก�รล้มเหลวของระบบ โดยสำ�รองระบบเครือข่�ย (Network) 
และเครื่องแม่ข่�ย (Server) เพื่อให้ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�ง 
ต่อเนื่องและมีโอก�สล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุม
คว�มปลอดภัยอย่�งเข้มงวด เช่น ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ (Firewall) ก�รตรวจท�นก�รให้สิทธิ์ต�มกำ�หนดระยะ
เวล� ก�รสำ�รองข้อมูลและก�รออกแบบก�รกู้คืนข้อมูลจ�กเหตุ

ขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่ค�ดคิด ตลอดจนก�รตรวจจับก�รเข้�ถึง
เครือข่�ยโดยไม่ได้รับอนุญ�ต รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รสร้�งคว�ม
ตระหนกัรูใ้นก�รใชเ้ทคโนโลยใีหก้บัพนกัง�นอย�่งตอ่เนือ่ง ผ�่นก�ร
จดัอบรมและกจิกรรมต�่งๆ เพือ่ใหพ้นกัง�นมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจใน
ก�รใช้ง�นเทคโนโลยีอย่�งถูกต้องและมีคว�มปลอดภัยจ�กก�รถูก
คุกค�มท�งไซเบอร์

7.2  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลกล�ยเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบธุรกิจ 
และเปน็พืน้ฐ�นสำ�คญัของก�รกำ�หนดยทุธศ�สตรไ์มว่�่จะเปน็ธรุกจิ
ขน�ดใด เทคโนโลยดีจิทิลัไดเ้ข�้ม�มบีทบ�ทอย�่งม�กในก�รดำ�เนนิ
ชวีติประจำ�วนัและก�รทำ�ธรุกจิ อ�ท ิก�รนำ�เทคโนโลยดีจิทิลัม�ใชใ้น
ก�รใหบ้รกิ�รขนสง่ ก�รทำ�ก�รตล�ดและก�รจำ�หน�่ยสนิค�้ออนไลน ์
ซึ่งในระยะย�ว ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว เป็นคว�มเสี่ยงที่อ�จส่ง
ผลตอ่รปูแบบก�รดำ�เนนิธรุกจิและชอ่งท�งก�รจดัจำ�หน�่ยแบบเดมิ 
จนทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน รวมทั้งอ�จ
เป็นโอก�สในก�รสร้�งธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รติดต�ม และวิเคร�ะห์แนวโน้มก�ร
เปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำ�ม�พัฒน�ก�รทำ�ง�น 
ปรับปรุงและสร้�งสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขัน อ�ทิ ก�รนำ�เทคโนโลยีข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ม�ใช้
วเิคร�ะหค์ว�มตอ้งก�รและพฤตกิรรมของลกูค�้ เพือ่ห�สิง่ทีจ่ะตอบ
สนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ และเพิม่ประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�นจ�ก
ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นก�รสร้�งคุณค่� (Value Creation) 
และเน้นก�รบริก�รลูกค้�ให้ได้รับคว�มประทับใจสูงสุด รวมถึง
พัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ และก�รปรับ
วิถีก�รทำ�ง�น เพื่อให้มั่นใจว่�จะมีก�รใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อย่�งเต็มที่และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อรักษ� หรือเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันของบริษัทฯ
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7.3  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ อนัเนือ่งม�จ�กปร�กฏก�รณ์
ภ�วะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันนำ�ไปสู่ภัยพิบัติต่�งๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น้ำ�ท่วม พ�ยุ ฯลฯ เหล่�นี้ ห�กเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นคว�มเสี่ยงที่ไม่ส�ม�รถจัดก�รควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบและระดับคว�มรุนแรงได้อย่�งแน่ชัด ดังนั้น ก�ร
ดำ�เนนิก�รเตรยีมก�รรบัมอืตอ่สถ�นก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงของโลกนี ้ 
จึงเป็นก�รช่วยบรรเท� และลดระดับคว�มรุนแรงจ�กผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ได้มีก�รจัดเตรียมแผนสำ�รองในก�รดำ�เนินธุรกิจย�ม
ฉกุเฉนิในกรณตี�่งๆ ต�มแผนแมบ่ทก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งตอ่เนือ่ง 
โดยมีก�รกำ�หนดผู้ดำ�เนินก�รและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ดำ�เนินก�ร
ติดต�มข้อมูลและสถ�นก�รณ์สภ�พภูมิอ�ก�ศต�มฤดูก�ลต่�งๆ 
ร�ยง�นต่อคณะผู้บริห�รอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อพิจ�รณ�เตรียมก�ร
รับมือและก�รปรับปรุงพัฒน�แผนสำ�รองอย่�งต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้มีก�รตกลงเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน โดยร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รต�มธุรกิจปกติของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ 
การท�ารายการระหว่างกัน

คณะกรรมก�รบริษัท ได้พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ หรือ ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รระหว่�ง
กนัอย�่งเหม�ะสม ภ�ยใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ีโดยผ�่นก�รกลัน่กรอง 
จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงม�ตรฐ�นบัญชีที่กำ�หนด
โดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ตลอดจนพิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�
ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อส�ธ�รณชนให้มี
คว�มถกูตอ้งและครบถว้น โดยใหฝ้�่ยจดัก�รมอีำ�น�จเข�้ทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันที่มีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถทำ�ธุรกรรม
ดังกล่�ว ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ที่ปร�ศจ�กอิทธิพลในก�รที่
ตนมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง 
โดยใช้ร�ค�ที่ยุติธรรม เหม�ะสม เสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคล
ภ�ยนอก   

ความสมเหตุสมผลของรายการ

โดยขัน้ตอนก�รอนมุตักิ�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนันัน้ บรษิทัฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับก�รทำ�ร�ยก�รอื่นๆ ทั่วไป โดยมีก�ร
กำ�หนดอำ�น�จของผู้มีสิทธิอนุมัติต�มวงเงินที่กำ�หนด นอกจ�กนั้น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบยังทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบท�น ก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส เพื่อขจัดคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
รวมเป็นสำ�คัญ ซึ่งมีคว�มเห็นว่� ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้น ในปี 
2562 นั้น เป็นร�ยก�รที่มีเงื่อนไขและร�ค�ที่ยุติธรรมเหม�ะสม ซึ่ง
ได้ผ่�นก�รอนุมัติจ�กก�รฝ่�ยจัดก�รหรือคณะกรรมก�รบริษัทก่อน
ทำ�ร�ยก�ร ทั้งนี้ สำ�หรับงวดบัญชีร�ยปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2562 และ 2561 บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง มรี�ยก�ร
ระหว่�งกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�
หน้�ที่สอบท�นแล้วและมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รระหว่�งกัน เป็นไป
ในท�งก�รค้�ปกติ และมีเงื่อนไขต่�งๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯ ในอน�คต จะเป็นร�ยก�รที่
ดำ�เนินก�รท�งธุรกิจต�มปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติต�มกฎ 
ขอ้บงัคบัของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยง�นกำ�กบั
ดูแลอื่นในเรื่องร�ยก�รระหว่�งกันอย่�งเคร่งครัด และคำ�นึงถึง
คว�มสมเหตุสมผล คว�มเหม�ะสม ในเงื่อนไขท�งก�รค้� เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยได้รับก�รดูแลผลประโยชน์อย่�ง
เป็นธรรมและเท่�เทียมกันต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นในอน�คตจะ
ต้องเป็นไปต�มม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติที่ได้กล่�วไว้แล้ว
ข้�งต้น
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน ต�มที่ได้มีก�รเปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบ 
งบก�รเงิน ข้อ 5. ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีส้ินสุด

31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น 
ของการท�ารายการ /  

เงื่อนไขการก�าหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม

1.  บริษัท ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์ จำ�กัด /
มีผู้บริห�รร่วมกัน

1. ข�ย
2. ซื้อ
3. ร�ยได้ค่�เช่�
4. ร�ยได้อื่น
5. ค่�เช่�
6. ค่�ใช้จ่�ย

-
-
-

0.66
7.92
2.19

478.73
771.72

0.60
26.25
22.02
22.65

-
-
-

0.93
7.92
2.16

537.98
673.10

0.60
23.89
17.82
41.71

เป็นบริษัทที่ข�ยไก่เนื้อ / กำ�หนดร�ค�
ต�มสัญญ� โดยอิงร�ค�ตล�ด
เป็นบริษัทที่ให้บริก�รเช่�สำ�นักง�น / 
กำ�หนดร�ค�โดยผู้ประเมินอิสระ  
โดยอิงร�ค�ตล�ด

2.  บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด / 
มีผู้บริห�รร่วมกัน

1. ค่�เช่� 1.15 2.65 1.12 2.62 เป็นบริษัทที่ให้บริก�รเช่�ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้�ง / กำ�หนดร�ค�ต�มสัญญ�ที่
ตกลง

3.  บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟ�ร์ม จำ�กัด /
มีผู้บริห�รร่วมกัน

1. ค่�เช่� -  0.48 - 0.48 เป็นบริษัทที่ให้บริก�รเช่�ที่ดิน 
เพื่อทำ�ฟ�ร์มเลี้ยงไก่ / กำ�หนดร�ค�
ต�มสัญญ�ที่ตกลง

4.  บริษัท กรุงไทยเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� จำ�กัด /
มีผู้บริห�รร่วมกัน

1. ข�ย
2. ซื้อ
3. ร�ยได้อื่น

-
-
-

27.49
1,918.34

15.14

-
-
-

20.46
2,237.37

6.47

เป็นบริษัทที่มีคว�มชำ�น�ญด�้นก�ร
จัดห�วัตถุดิบข้�วโพดในก�รผลิตอ�ห�ร
สัตว์ / กำ�หนดร�ค�ต�มร�ค�ตล�ด

5.  บริษทั เอ็ม.เค.เอส. คอนโดท�วน์ จำ�กัด /
มีผู้บริห�รร่วมกัน

1. ร�ยได้อื่น
2. ค่�เช่�
3. ค่�ใช้จ่�ย

2.40
0.36
0.07

2.40
0.36
0.07

1.47
0.36
0.07

1.47
0.36
0.07

เป็นบริษัทที่ให้บริก�รเช่�ที่พัก /  
กำ�หนดร�ค�ต�มร�ค�ตล�ด

6.  Nichirei Food Inc. / 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น 
ร�ยใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ข�ย
2. ร�ยได้อื่น

790.93
-

790.93
-

1,133.11
0.21

1,133.11
0.21

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้�เนื้อไก่แปรรูป / 
กำ�หนดร�ค�ร่วมกันโดยอิงร�ค�ตล�ด

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

1. ข�ย 915.00 915.00 888.71 888.71 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้�เนื้อไก่แปรรูป / 
กำ�หนดร�ค�ร่วมกันโดยอิงร�ค�ตล�ด

8.  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) /
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม โดยเป็น 
ผู้ถือหุ้นของ บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

1. ข�ย
2. ร�ยได้อื่น

2.31
0.30

2.31
0.30

1.73
-

1.73
-

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้�เนื้อไก่ / 
กำ�หนดร�ค�ร่วมกันโดยอิงร�ค�ตล�ด

9.  MCKEY FOODS (CHINA) 1. ข�ย 54.88 54.88 7.50 7.50 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้�เนื้อไก่แปรรูป / 
กำ�หนดร�ค�ร่วมกันโดยอิงร�ค�ตล�ด

10. MCKEY KOREA LLC 1. ข�ย 4.16 4.16 - - เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้�เนื้อไก่แปรรูป / 
กำ�หนดร�ค�ร่วมกันโดยอิงร�ค�ตล�ด

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน / 
กรรมก�รและผู้ถือหุ้น  
และบุคคลซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้อง 
กับกรรมก�รและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ�่ย 54.64 96.10 44.74 91.24 เป็นวงเงินกู้ยืมจ�กบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจก�รให้กับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญ�
ใช้เงินครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2564, 
2565 และ 2567 คิดอัตร�ดอกเบี้ย  
ร้อยละ 3.25 - 5.50 ต่อปี
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โครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ทุนจดทะเบียน 

เรียกช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ

มูลค่าตลาด

ร้อยละถือหุ้นโดยต่างด้าว

:  เกษตรและอุตส�หกรรมอ�ห�ร

:  1,400,000,000 บ�ท

:  1,253,821,000 บ�ท

:  1,253,821,000 หุ้น  
    (1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น)

:  15.05 พันล้�นบ�ท

:  14.64% (≤49.00%) 

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น หุ้นสามัญ

กลุ�มตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

นักลงทุนรายย�อยไทย

นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

นักลงทุนรายย�อย
ต�างประเทศ 1%

นักลงทุน
สถาบันต�างประเทศ

22%

53%

14%

10%

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจำ�นวน 27 ร�ย (เป็นกลุ่ม acting in concert ต�มประก�ศว่�ด้วยเรื่องก�รกำ�หนดลักษณะคว�มสัมพันธ ์ 
หรือพฤติกรรมท่ีเข้�ลักษณะเป็นก�รกระทำ�ร่วมกับบุคคลอ่ืน และก�รปฏิบัติก�รต�มม�ตร� 246 และม�ตร� 247) 

(1)หม�ยเหตุ:

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 30 ธันว�คม 2562 มีดังน้ี

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)      666,104,940 53.13%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จ�กัด       85,599,199 6.83%

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

4. น.ส.วรรณง�ม กิจธน�มงคลชัย       40,000,000 3.19%

5. STATE STREET EUROPE LIMITED       23,708,037 1.89%

6. น�ยอนุช� กิจธน�มงคลชัย 20,400,000 1.63%

7. น�งเพียงใจ ชย�วิวัฒน์กุล       20,000,000 1.60%

8. น�ยก้องภพ ลิมทรง       20,000,000 1.60%

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED       15,910,200 1.27%

10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC       10,013,480 0.80%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก      958,451,906 76.44%

    GRI 102-5

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
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อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. น�ยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 33,800,000 2.70%

2. น�ยวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

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

รวม 68,283,580 5.45%

บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรด๊ิวส จำ�กัด ประกอบธุรกิจให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมท้ังหมด*หม�ยเหตุ:

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย

กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รหรือก�รดำ�เนินง�น ณ 30 ธันว�คม 2562 มีดังน้ี

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. น�ยประสิทธิ์     ศิริมงคลเกษม 33,800,000 2.70%

2. น�ยวิรัช            ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

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

4. น�งสมสิริ          อิงโพธิ์ชัย 2,550,400 0.20%

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

6. น�ยสุจิน          ศิริมงคลเกษม 59,901,080 4.78%

7. น�งปร�นี         ภ�คสุข 1,193,930 0.10%

8. น.ส.นิส�          ศิริมงคลเกษม 38,707,200 3.09%

9. น�ยขจร          ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

10. น.ส.วิภ�วดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

11. น�ยเจษฎ�       ศิริมงคลเกษม 37,583,000 3.00%

12. น�ยกิตติชัย      ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

13. น.ส.วิวรรย�      ศิริมงคลเกษม 35,939,000 2.87%

14. น.ส.ปภิญญ�    ศิริมงคลเกษม 35,350,000 2.82%

15. น.ส.วริสร�        ศิริมงคลเกษม 36,375,300 2.90%

16. น�ยวงศกร       ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79%

17. น�งชลลด� ศิริมงคลเกษม 53,000,000 4.23%

18. น�ยพิษณุ              ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79%

19. น�ยจรงกิจ        ศิริมงคลเกษม 12,230,410 0.98%

20. น�ยจรงกร        ศิริมงคลเกษม 12,335,910 0.98%

21. น.ส.อลีน�         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

22. น�ยอชิระ         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

23. น.ส.จุฑ�ม�ส    อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 0.40%

24. น�ยพงศธร        อิงโพธิ์ชัย 5,149,930 0.41%

25. น�ยวิน              ภ�คสุข 5,105,000 0.41%

26. น�ยวรภัทร        ภ�คสุข 5,100,000 0.41%

27. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด* 200 0.00%

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 666,104,940 53.13%

ตารางแสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร� “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ต�มงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�ร หลังหักเงินสำ�รองต่�งๆ ทุกประเภทที่กฎหม�ยและบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ นอกจ�กนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด 
สภ�พคล่อง และแผนก�รลงทุนในอน�คตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภ�วะเศรษฐกิจโดยรวม”

(1)หม�ยเหตุ: บริษัทฯ มีก�รจ่�ยเงินปันผลในปี 2558 จำ�นวน 0.25 บ�ทต่อหุ้น แต่เนื่องจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รปี 2558 มีผลประกอบก�รข�ดทุนสุทธิ  
จึงไม่ส�ม�รถคำ�นวณอัตร�จ่�ยเงินปันผลในปี 2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ

 2557 2558 2559 2560 2561

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพ�ะกิจก�ร (บ�ท/หุ้น) 0.61 (0.17) 0.41 0.26 0.31

อัตร�เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น) 0.40 0.25 0.30 0.30 0.25

อัตร�ก�รจ�่ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ - งบเฉพ�ะกิจก�ร (%) 65.63 N/A
(1)

73.38 117.48 81.14

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลจ�กกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังหักภ�ษีเงินได้ และเงินสำ�รองต�มกฎหม�ย และ
ก�รจ่�ยเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นปกติ และขึ้นอยู่กับแผนก�รลงทุนในอน�คต โครงสร้�งท�งก�รเงิน และ
สภ�พคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีก�รกำ�หนดอัตร�ขั้นต่ำ�แต่อย่�งใด โดยในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีร�ยได้ 
เงินปันผลรับจ�กบริษัทร่วมจำ�นวน 49.00 ล้�นบ�ท
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้�งองค์กรของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562
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เลขานุการบร�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�จัยและเพิ่มประสิทธ�ภาพ

ฝ�ายระบบน้ำดี - น้ำเสีย

ฝ�ายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร

ฝ�ายโรงงาน
(ผู�อำนวยการฝ�ายโรงงาน)

8

คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค�าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ
1

รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส
2

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
9

(ผู�อำนวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน)

สายงานการผลิตและการตลาด
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

5

10

สายงานบร�หาร 2
(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

ฝ�ายบัญช� (ผู�จัดการอาวุโสฝ�ายบัญช�)

ฝ�ายธุรการ

ฝ�ายสารสนเทศ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายห�องปฏิบัติการ

ฝ�ายความปลอดภัย อาช�วอนามัย

ฝ�ายจัดซ�้อทั่วไป

ฝ�ายจัดซ�้อระวางสินค�า

ฝ�ายพัฒนาระบบงาน ERP

และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

สายงานการเง�น
3

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

ฝ�ายการเง�น

สายงานจัดซ�้อไก�เนื้อ
4

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานจัดซ�้อไก�เนื้อ)

ฝ�ายจัดซ�้อไก�เนื้อ

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

สายงานนักลงทุนสัมพันธ�
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ�)

7

สายงานพัฒนาธุรกิจ
6

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

คณะกรรมการบริษัท

ฝ�ายขายต�างประเทศ
(ผู�อำนวยการฝ�ายขายต�างประเทศ)

ฝ�ายขายภายในประเทศ 2
(รักษาการผู�อำนวยการฝ�ายขายภายในประเทศ)

* ร�ยน�มผู้บริห�รปร�กฏดังร�ยละเอียดต�ร�งผู้บริห�ร หน้� 81
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การจัดการ

ในปี 2562 โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมก�รบริษัท 

2) คณะกรรมก�รชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมก�รตรวจสอบ, คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร, 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รบริห�ร 

3) ผู้บริห�ร

(1) 
หม�ยเหตุ: น.ส.จุฑ�ม�ส อิงโพธ์ิชัย เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมก�รผู้มีอำ�น�จ 2 ใน 3 ท่�น ลงล�ยมือชื่อร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�ร บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 9 ท่�น ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. น�ยประสิทธิ์   ศิริมงคลเกษม (1) ประธ�นกรรมก�รบริษัท 

2. น�ยวิรัช        ศิริมงคลเกษม (1) รองประธ�นกรรมก�รบริษัท
กรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รผู้จัดก�ร

3. นพ.อนันต์     ศิริมงคลเกษม (1) กรรมก�รบริษัท
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร
รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ส�ยง�นบริห�ร

4. นพ.ส�ธิต      กรเณศ กรรมก�รอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

5. น�ยป�รเมศ   เหตระกูล กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

6. น�ยธน�ธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

7. น�งสมสิริ      อิงโพธิ์ชัย กรรมก�รบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

8. น.ส.วรรณี       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริษัท

9. น�ยสุจิน       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริษัท
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รบริห�ร
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นจัดซื้อไก่เนื้อ
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ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. น�ยเจษฎ�            ศิริมงคลเกษม ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

2. น�ยสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3. น.ส.วิภ�วดี ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

4. น�ยกิตติชัย     ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

5. น.ส.วิวรรย�       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

6. น.ส.ปภิญญ�       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

7. น�ยวงศกร       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

8. น.ส.จุฑ�ม�ส      อิงโพธิ์ชัย กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)  
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 8 ท่�น ดังนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)  
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น ดังนี้

น�ยฉัตรชัย  รัตน�วะไล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

น�ยฉัตรชัย  รัตน�วะไล เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
(1)  เป็นกรรมก�รตรวจสอบท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงิน
(2)  เป็นกรรมก�รตรวจสอบท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นกฎหม�ย

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) 
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 5 ท่�น ดังนี้

น�ยธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

หม�ยเหตุ:   

หม�ยเหตุ:   

หม�ยเหตุ:   

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.ส�ธิต กรเณศ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. น�ยป�รเมศ เหตระกูล (1) กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�ยธน�ธิป พิเชษฐวณิชย์โชค (2) กรรมก�รตรวจสอบ

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.ส�ธิต        กรเณศ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

2. น�ยป�รเมศ    เหตระกูล กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

3. น�ยธน�ธิป     พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

4. นพ.อนันต์       ศิริมงคลเกษม กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

5. น�ยสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร
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คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�ร ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)  
ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 7 ท่�น ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

2. น�ยวิรัช      ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�ร

3. น�งสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมก�รบริห�ร

4. น�งปร�นี ภ�คสุข กรรมก�รบริห�ร

5. น�ยเจษฎ�     ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�ร

6. น�ยสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�ร

7. น�ยวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริห�ร

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. น�ยวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมก�รผู้จัดก�ร

2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส**
รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโสส�ยง�นบริห�ร 
และรักษ�ก�รตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยภ�ยในประเทศ

3. น�งปร�นี ภ�คสุข รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโสส�ยง�นก�รเงิน

4. น�ยสุจิน ศิริมงคลเกษม รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นจัดซื้อไก่เนื้อ

5. น�ยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นก�รผลิตและก�รตล�ด

6. น.ส.วิภ�วดี ศิริมงคลเกษม รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ

7. น.ส.จุฑ�ม�ส อิงโพธิ์ชัย รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ และเลข�นุก�รบริษัท

8. น�ยฐิติ วรรณเชษฐ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโรงง�น

9. น�ยธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน

10. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชี

3. ผู้บริหาร*
ในปี 2562 ผู้บริห�ร* ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีจำ�นวน 10 ท่�น ดังนี้

*  นิย�มผู้บริห�รของบริษัทฯ กำ�หนดต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. เพ่ิมด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ตำ�แหน่งรองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ซึ่งรับผิดชอบง�นส�ยง�นท�งก�รเงิน และส�ยง�นบริห�ร-ฝ่�ยบัญชี จึงถือเป็นผู้บริห�รสูงสุดส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (Chief Financial Officer : CFO) 

หม�ยเหตุ:   
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร

จ�านวนหุ้น

ณ 28 ธ.ค. 2561 ณ 30 ธ.ค. 2562
เพ่ิมขึ้น / 
 ลดลง %การถือหุ้น

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

  1.  น�ยประสิทธิ์            ศิริมงคลเกษม 33,000,000 - 33,800,000 - +800,000 2.70%

  2.  น�ยวิรัช                    ศิริมงคลเกษม 30,349,500 - 30,349,500 - - 2.42%

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

  4.  นพ.ส�ธิต                 กรเณศ - - - - - -

  5.  น�ยป�รเมศ            เหตระกูล 50,000 - 50,000 - - 0.00%

  6.  น�ยธน�ธิป             พิเชษฐวณิชย์โชค - - - - - -

  7.  น�งสมสิริ                อิงโพธิ์ชัย 2,500,000 - 2,550,400 - +50,400 0.20%

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

  9.  น�ยสุจิน                 ศิริมงคลเกษม 59,801,080 - 59,901,080 - +100,000 4.78%

10.  น�งปร�นี             ภ�คสุข 1,193,930 - 1,193,930 - - 0.10%

11.  น�ยกิตติชัย         ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

12.  น.ส.วิภ�วดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

13.  น.ส.จุฑ�ม�ส        อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 - 5,000,000 - - 0.40%

14.  น�ยฐิติ                วรรณเชษฐ์ - - - - - -

15.  น�ยธีระศักดิ์      เปี่ยมสุภัคพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.00%

16.  น.ส.รัชนีกร   ปวิตรปก - - - - - -

รวม 220,929,590 - 221,879,990 - +950,400 17.70%

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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คณะกรรมการบริษัท
1.  นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• มัธยมปล�ย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. ประธ�นกรรมก�ร บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร  

นิติบุคคลอ่ืน

1. ประธ�นกรรมก�ร บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย 
2. ประธ�นกรรมก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม 
3. ประธ�นกรรมก�ร บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
4. ประธ�นกรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์ 
5. ประธ�นกรรมก�ร บจก. ฟ�ร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
6. ประธ�นกรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟ�ร์ม 
7. ประธ�นกรรมก�ร บจก. กรุงไทยเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� 
8. ประธ�นกรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
9. ประธ�นกรรมก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดท�วน์ 
10. ประธ�นกรรมก�ร บจก. จุลฉัตร

การถือหุ้นในบริษัท
33,800,000 หุ้น หรือ 2.70% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
พี่ช�ย น�ยวิรัช ศิริมงคลเกษม
พี่ช�ย นพ.อนันต ์ ศิริมงคลเกษม
พี่ช�ย น�งสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
พี่ช�ย น.ส.วรรณ ี ศิริมงคลเกษม
อ� น�ยสุจิน ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

• ประธ�นกรรมก�รบริษัท (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ: 79 ปี

* ประธ�นคณะกรรมก�ร

BOD กรรมก�รบริษัท

AC คณะกรรมก�รตรวจสอบ

NRGC คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

RMC คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

EC คณะกรรมก�รบริห�ร

BOD*
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2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3. นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• มัธยมปล�ย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร 

นิติบุคคลอ่ืน

1. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย 
2. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร 

บจก. เอ็ม.เค.เอส.ฟ�ร์ม
3. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
4. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
5. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร 

บจก. ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์ 
6. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

บจก. ฟ�ร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
7. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟ�ร์ม 
8. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

บจก. กรุงไทยเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�
9. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
10. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร  

บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดท�วน์ 
11. รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. จุลฉัตร
12. กรรมก�ร บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท
30,349,500 หุ้น หรือ 2.42% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องช�ย น�ยประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

• รองประธ�นกรรมก�รบริษัท (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)
• กรรมก�รผู้จัดก�ร

อ�ยุ: 70 ปี

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• แพทยศ�สตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์  

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร  

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. จีพี บรีดดิ้ง 

2. กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย 

3. กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม

4. กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 

5. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์ 
6. กรรมก�ร บจก. กรุงไทยเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�
7. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
8. กรรมก�ร บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
9. กรรมก�ร บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
10. กรรมก�ร บจก. เวชผ�ติ์
11. น�ยกสม�คม สม�คมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
12. กรรมก�ร กลุ่มอุตส�หกรรมอ�ห�ร - สภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย
13. กรรมก�ร สภ�ผู้ส่งสินค�้ท�งเรือแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท
4,134,080 หุ้น หรือ 0.33% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562
TLCA CFO Professional Development Program  
(TLCA CFO CPD) 2019

• กรรมก�รบริษัท (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)
• ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส

อ�ยุ: 68 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องช�ย น�ยประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

BOD BOD NRGC ECEC *
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AC AC

4. นพ.สาธิต  กรเณศ 5. นายปารเมศ  เหตระกูล

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก  

มห�วิทย�ลัยมหิดล
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต,  

University of Hartford, Connecticut, USA
• ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ประก�ศนียบัตรท�งวิช�ชีพชั้นสูงท�งด้�นก�รเงินและก�รลงทุน  

CFA, the Institute of Chartered Financial Analysts,  
Virginia, USA

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005
ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

- ไม่มี - 

นิติบุคคลอ่ืน

1. อ�จ�รย์และแพทย์ คณะแพทยศ�สตร์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
2. กรรมก�ร บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ ม�ร์ท

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

- ไม่มี - 

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร บจก. ดีเอ็นบรอดค�สท์
2. กรรมก�ร บจก. ประชุมช่�ง
3. กรรมก�ร บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมก�ร บจก. ปิยะด�แมนชั่น

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุ้น หรือ 0.00% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี - 

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
25 มิถุน�ยน 2541 – ปัจจุบัน (22 ปี)

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
1 กรกฎ�คม 2548 – ปัจจุบัน (15 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

• กรรมก�รอิสระ
• ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

• กรรมก�รอิสระ
• คณะกรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ: 67 ปี อ�ยุ: 56 ปี

NRGCNRGC* *
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AC

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 7  นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญ�โทกฎหม�ย University of Pennsylvania
• ปริญญ�โทกฎหม�ย Southern Methodist University
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประถมศึกษ�
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

- ไม่มี - 

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร บจก. ที่ปรึกษ�กฎหม�ยธน�ธิป แอนด์ พ�ร์ทเนอร์ส

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. กรรมก�ร และรองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ฝ่�ยบัญชี-ก�รเงิน 

บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย
2. กรรมก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม
3. กรรมก�ร บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์
5. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
6. กรรมก�ร บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

2,550,400 หุ้น หรือ 0.20% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องส�ว น�ยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
1 กรกฎ�คม 2551 – ปัจจุบัน (12 ปี)

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27 มกร�คม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

• กรรมก�รอิสระ
• คณะกรรมก�รตรวจสอบ

• กรรมก�รบริษัท

อ�ยุ: 55 ปี อ�ยุ: 72 ปี

NRGC BOD EC
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8.  น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 9.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญ�ตรี ศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ Boston University
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ฝ่�ยนำ�เข้�สินค้�และจัดซื้อเคมีภัณฑ์ 
บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร  

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. กรรมก�ร และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร ฝ่�ยก�รตล�ด  
บมจ. กรุงไทยอ�ห�ร 

นิติบุคคลอ่ืน

1. กรรมก�ร บจก. ฟ�ร์มกรุงไทย 
2. กรรมก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม 
3. กรรมก�ร บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
4. กรรมก�ร บจก. จีพี บรีดดิ้ง
5. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์อ�ห�รสัตว์
6. กรรมก�ร บจก. ฟ�ร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
7. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟ�ร์ม 
8. กรรมก�ร บจก. กรุงไทยเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�
9. กรรมก�ร บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
10. กรรมก�ร บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดท�วน์ 
11. กรรมก�ร บจก. จุลฉัตร

การถือหุ้นในบริษัท
10,100,000 หุ้น หรือ 0.81% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

การถือหุ้นในบริษัท
59,901,080 หุ้น หรือ 4.78% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องส�ว น�ยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หล�นช�ย น�ยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
18 เมษ�ยน 2546 – ปัจจุบัน (17 ปี)

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
18 เมษ�ยน 2546 – ปัจจุบัน (17 ปี)

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

อบรมสัมมนาในปี 2562

- ไม่มี -

• กรรมก�รบริษัท • กรรมก�รบริษัท
• รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นจัดซื้อไก่เนื้อ

อ�ยุ: 62 ปี อ�ยุ: 49 ปี

BOD BOD NRGC RMC EC
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และเชื่อมั่นว่�ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี 
ก�รมีคณะกรรมก�รและผู้บริห�รที่มีวิสัยทัศน์ มีคว�มรับผิดชอบ
ต่อหน้�ที่ มีกลไกก�รควบคุมและก�รถ่วงดุลอำ�น�จ เพื่อให้ก�ร
บริห�รง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก�รเค�รพสิทธิคว�ม
เท�่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ และมคีว�มรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเพิ่มมูลค่�และผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะย�ว

บรษิทัฯ ไดก้ำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีองบรษิทัฯ 
ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อ
กำ�หนดขององค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�2 
(OECD) รวมไปถึงมีก�รปรับให้มีคว�มสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่
ออกโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ 
และกำ�หนดใหม้กี�รทบทวนนโยบ�ยและแนวปฏบิตัเิปน็ประจำ�ทกุป ี 
เพื่อให้เหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลง ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ สภ�พแวดล้อม สถ�นก�รณ์ หรือกฎหม�ย

1    หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2    หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3    หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017

ทั้งนี้ คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�และทบทวนก�รนำ�หลัก
ปฏิบัติต�ม CG Code รวมถึงศึกษ�จนเข้�ใจประโยชน์ เพื่อนำ�
ไปใช้สร้�งคุณค่�ให้แก่บริษัทฯ อย่�งยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมก�ร
สรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นผู้
ประเมินก�รปฏิบัติต�มหลักก�รปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้
มั่นใจว่�มีกระบวนก�รที่ได้ปรับใช้หรือพัฒน�ให้เหม�ะสมกับ
ธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 มีก�รปรับให้สอดคล้องกับนโยบ�ยกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board)

• คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่คว�ม
รับผิดชอบต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้ โดยบริห�รจัดก�รให้
เป็นไปต�มเป้�หม�ยของบริษัทฯ โดยประกอบธุรกิจด้วย
คว�มซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty 
of Care) มีคว�มรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic) รกัษ�ผลประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ บน
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน รวมไปถึงเค�รพสิทธิ
และมีคว�มรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation)

• คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย และนโยบ�ย
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมก�รบริษัทมีก�รมอบหม�ยให้ฝ่�ย
จัดก�รมีหน้�ท่ีควบคุม และติดต�มก�รดำ�เนินง�นให้เป็น
ไปต�มวัตถุประสงค์ และเป้�หม�ยของบริษัทฯ ซึ่งมีก�ร
วเิคร�ะห์สภ�พแวดล้อมท้ังภ�ยในและภ�ยนอก รวมไป
ถึงมีก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยคว�มเส่ียงท่ีอ�จมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย นอกจ�กน้ีมีก�รนำ�
นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รม�ปฏบัิติ เพ่ือให้ก�รบริห�รง�น
เป็นไปอย่�งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก�รเค�รพสิทธิคว�ม
เท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเพ่ิมมูลค่�และ
ผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะย�ว

GRI 102-18
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen 
Board Effectiveness)

• บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเก่ียวกับคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รท่ีครอบคลุมในด้�นต่�งๆ มีก�รทบทวน
แนวท�งปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัท
ตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ รวมไปถึงให้
คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร จัดก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รบริษัท 
เพ่ือนำ�ผลก�รประเมินและข้อเสอแนะต่�งๆ ม�เสริมสร้�ง
ประสิทธิผลของก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management)

• คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบ
ในก�รว�งแผนก�รพัฒน�และสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession 
Plan) เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม และให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไป
อย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นกรรมก�รบริห�ร (CEO) เป็น
ประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวท�งก�รประเมิน
จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

• บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่�ย โดยมีก�รจัดทำ�ระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ซึ่งเป็นก�รเชื่อมโยงข้อมูลจ�กผลิตภัณฑ์ไป
ยังกระบวนก�รผลิตจนถึงต้นท�งแหล่งท่ีม�ของวัตถุดิบ ถือ
เป็นก�รตอบสนองคว�มค�ดหวังของลูกค้� และผู้บริโภคใน
ก�รได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ ปลอดภัยต่อก�รบริโภค

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control)

• คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�ม
เสีย่งทำ�หน้�ท่ีดูแลบริห�รคว�มเสีย่งของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
ให้มคีว�มเหม�ะสม และมปีระสทิธิภ�พ โดยมกี�รจดัทำ�นโยบ�ย
และก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงไว้อย่�งชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวท�ง
ในก�รประเมินคว�มเสี่ยง รวมท้ังติดต�มและประเมินผล  
เพ่ือให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงบรรลุต�มวัตถุประสงค์ท่ีกำ�หนด
ไว้อย่�งมีประสิทธิผล

• คณะกรรมก�รบริษทั ให้คว�มสำ�คญัต่อระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
จึงกำ�หนดเป้�หม�ยและแผนก�รดำ�เนินง�น เพ่ือเป็นแนวท�ง
ในก�รปฏิบัติง�นและส�ม�รถวัดผลได้ โดยมอบหม�ยให้คณะ
กรรมก�รตรวจสอบ มหีน้�ท่ีดูแลระบบควบคุมภ�ยในให้มคีว�ม
เหม�ะสม มีก�รทบทวนแผนง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่�งต่อเน่ือง ติดต�มก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ และประเมนิประสทิธิภ�พก�รดำ�เนินง�น ของ
ระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

• คณะกรรมก�รบริษัทควบคุม ดูแลให้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ อย่�งถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวล� และโปร่งใส โดยมีก�รเปิดเผยท�งตล�ด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลท่ัวไปส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้
อย่�งเท่�เทียม

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

• คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญ และดูแลให้มีก�รปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม ท้ังร�ยใหญ่
และร�ยย่อย และไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้น
ร�ยอ่ืน บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินก�รก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น ก�ร
ดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น และก�รดำ�เนินก�รภ�ยหลัง
ก�รประชมุ ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ควบคู่ไปกับแนว
ปฏิบัติท่ีดีต�ม AGM Checklist

คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอ และมีก�ร
ประช�สัมพันธ์ให้พนักง�นทุกคนทร�บถึงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและแนวปฏิบัติ ผ่�นระบบส�รสนเทศ ทั้งภ�ยใน (Intranet) 
และได้แสดงให้ส�ธ�รณชนรับทร�บผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.
gfpt.co.th ภ�ยใต้หัวข้อ ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

จ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รถือปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รของทุกคนในองค์กร ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลก�รประเมิน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
แหง่ช�ต ิจำ�นวน 5 ดวง ซึง่จดัโดย สม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�ร
บรษิทัไทย รว่มกบั ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำ�นกัง�น 
ก.ล.ต. โดยได้รับผลก�รประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562

คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
ทกุกลุม่ รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถ�บนั เข�้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ โดย
กำ�หนดใหภ้�ยในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้มกี�รชีแ้จงร�ยละเอยีด
ขั้นตอนก�รลงทะเบียนและเอกส�รที่ใช้ในก�รลงทะเบียนสำ�หรับ 
ผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกำ�หนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้  
ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่อง
ท�งก�รด�วนโ์หลดเอกส�รประกอบก�รประชมุฯ ภ�ยในเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ ได้ล่วงหน้�อย่�งน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่�งเต็มที่ และจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่
เป็นก�รจำ�กัดโอก�สในก�รเข้�ถึงส�รสนเทศของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัดควบคู่
ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีต�ม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยัง
คำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม
กันต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

1.2.1 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ว�ระก�รประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ
ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร รวมถึงก�รส่งคำ�ถ�มที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบว�ระก�รประชุม เป็นก�รล่วงหน้�ก่อน
วันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทร�บอย่�งทั่วถึง  
ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมก�ร ถึงกำ�หนดวันประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้น วันกำ�หนดสิทธิ (Record Date) ในก�รเข้�
ประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอน
หุ้น และก�รจ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บทันที ภ�ยใน
วันที่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รผ่�นระบบข่�วของตล�ด
หลักทรัพย์ฯ

3) บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและ
เอกส�รประกอบก�รประชุมทั้งในรูปแบบภ�ษ�ไทยและ
ภ�ษ�อังกฤษ (เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นต่�งช�ติ) โดยมีร�ยละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่ 
เกี่ยวกับ วัน เวล� สถ�นที่ประชุม และระเบียบว�ระก�ร
ประชุมแยกเป็นแต่ละว�ระพร้อมระบุถึงคำ�ชี้แจง เหตุผล
ประกอบคว�มเห็นคณะกรรมก�ร และประเด็นที่ใช้ในก�ร
พิจ�รณ� พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบต�มที่กระทรวง
พ�ณิชย์กำ�หนด กฎเกณฑ์และวิธีก�รในก�รเข้�ร่วมประชุม 
รวมถึงขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติในแต่ละว�ระก�รประชุม 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธขิัน้พืน้ฐ�น
ของผู้ถือหุ้นต�มกฎหม�ย อันได้แก่ สิทธิในก�รซื้อข�ยหรือโอนหลัก
ทรพัยท์ีต่นถอือยู ่สทิธใินก�รรบัสว่นแบง่เงนิปนัผล สทิธใินก�รไดร้บั
ข่�วส�รข้อมูลของกิจก�รอย่�งเพียงพอ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้� สิทธิ
ในก�รออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมก�รบริษัท ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัท 
ก�รแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีกำ�หนดจำ�นวนเงนิค�่สอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ี
ผลกระทบตอ่ก�รเปลีย่นแปลงในปจัจยัพืน้ฐ�นของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก ่
ก�รแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุน 
หรือเพิ่มทุน และก�รอนุมัติร�ยก�รพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในก�รดูแลผู้ถือหุ้น
ม�กกว่�สิทธิขั้นพื้นฐ�นต�มกฎหม�ย โดยก�รให้สิทธิในก�รได้ 
รับทร�บข้อมูลข่�วส�รที่มีนัยสำ�คัญของบริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอ 
ทันก�ล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบก�ร คำ�วิเคร�ะห์ผลก�รดำ�
เนินง�น ผลก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ จดหม�ยข่�วถึงผู้ถือหุ้น 
เปน็ตน้ ผ�่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และเวบ็ไซตข์องตล�ดหลกัทรพัยฯ์ 
ซึ่งเป็นช่องท�งที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยง่�ยและสะดวก 

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�ร
ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ไดก้ำ�หนดใหม้กี�รจดัประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ปลีะ 1 ครัง้ 
ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
และห�กมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหม�ยที่ใช้บังคับ
จะต้องได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิส�มัญผู้
ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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4) เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับก�รประชุมอย่�งเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น และเอกส�รประกอบก�รประชุม
ต่�งๆ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้�อย่�งน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกส�รประกอบ ซึ่งเป็น 
ชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นท�ง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนลว่งหน�้เปน็เวล� 14 วนักอ่นวนัประชมุ 
ซึ่งม�กกว่�ระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด อีกทั้งให้มีก�รลง
โฆษณ�คำ�บอกกล่�วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ร�ยวัน ฉบับ
ภ�ษ�ไทยและฉบับภ�ษ�อังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้� 
8 วันก่อนก�รประชุม 

1.2.2 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ กำ�หนด วัน เวล� และสถ�นที่ ในก�รจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงคว�มสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้�ร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถ�นที่ ที่มีขน�ดเพียงพอ มีระบบ
ขนส่งมวลชนเข้�ถึงหล�กหล�ยรูปแบบ ทำ�ให้ก�รเดินท�ง
เป็นไปได้สะดวก 

2) บรษิทัฯ เปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเข�้ประชมุลว่งหน�้ 
ก่อนก�รประชุมเป็นเวล� 2 ชั่วโมง และจัดระบบก�รตรวจ
สอบเอกส�รที่ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน 

3) บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วย
ตนเอง ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงด้วยก�รมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมก�รอิสระ เพื่อเข้�ร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สำ�หรับ Custodian) 
ต�มรูปแบบที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�กำ�หนดไว้ หรือต�มที่
เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกส�ร/หลักฐ�น คำ�แนะนำ�
ขั้นตอนก�รมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทร�บไว้อย่�งชัดเจน และ
ผู้ถือหุ้นยังส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่�นท�ง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (ระบบ
คอมพิวเตอร์ และบ�ร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกว�ระ) 
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก�รลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ก�รนับ
คะแนนเสียง และก�รแสดงผล เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็ว 
และคว�มถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล  

5) บรษิทัฯ กำ�หนดให ้ประธ�นกรรมก�รบรษิทั กรรมก�รบรษิทั 
กรรมก�รผู้จัดก�ร ประธ�นคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ ผู้
บริห�รระดับสูงสุดฝ่�ยก�รเงิน และผู้สอบบัญชี เข้�ร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำ�ถ�มในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทฯ กำ�หนดให้มีผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียง ซึ่ง
เป็นอ�ส�สมัครจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) 
ทำ�หน้�ที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพย�น ในก�ร
ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในก�รประชุมส�มัญ
หรือวิส�มัญผู้ถือหุ้น 

7) บริษัทฯ จัดให้มีก�รลงมติเป็นแต่ละร�ยก�ร เช่น ในว�ระ
ของก�รแต่งตั้งกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงมติเลือกตั้ง
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในก�รดำ�เนินก�รประชุมผู้ถือ
หุ้น ขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิก�รออกเสียง
ลงคะแนน โดยใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในก�รออกเสยีงลงคะแนน
แบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทร�บอย่�งชัดเจนตั้งแต่
เริ่มประชุม

9) ประธ�นในที่ประชุมมีก�รจัดสรรเวล�ให้เหม�ะสม และเปิด
โอก�สให้ผู้ถือหุ้น แสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ และตั้ง
คำ�ถ�มต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุม 
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10) บริษัทฯ จัดให้มีก�รตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผล
ก�รลงคะแนนในแตล่ะว�ระใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย�่งชดัเจน
และโปร่งใส

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มว�ระอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในหนังสือ
นัดประชุม และไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญในที่
ประชุมอย่�งกะทันหัน

1.2.3 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลก�รลงคะแนน
ของแต่ละว�ระ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภ�ยในวันที่มีก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯ จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่มีส�ระสำ�คัญ
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำ�ส่งตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภ�ยใน 
14 วัน นับจ�กวันประชุม

3) บริษัทฯ เผยแพร่ก�รบันทึกภ�พพร้อมเสียงในลักษณะสื่อ 
วีดิทัศน์ แยกเป็นแต่ละว�ระ เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส 
ส�ม�รถตรวจสอบย้อนหลังได้
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบว�ระและชื่อ
บคุคลลว่งหน�้ เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมก�รและเสนอคำ�ถ�ม เปน็เวล� 
3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ระหว่�งวันที่ 27 กันย�ยน ถึง 28 ธันว�คม 
2561 และเมื่อครบกำ�หนดเวล�ดังกล่�ว พบว่� ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ย
ใดเสนอระเบียบว�ระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�
ก่อนก�รประชุม 

ในวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะ
กรรมก�รบรษิทั ผ�่นระบบข�่วของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
ประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 4 เมษ�ยน 2562 เวล� 9.30 น. โดยกำ�หนด
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลง
คะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีน�คม 2562 (Record 
Date) และกำ�หนดจ่�ยเงินปันผลในวันที่ 24 เมษ�ยน 2562

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ป ี 
2562 และเอกส�รประกอบก�รประชุมต่�งๆ ทั้งภ�ษ�ไทยและ
ภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2562 นับเป็น 34 วันก่อนวัน
ประชุม และบริษัทฯ มอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วัน
ที่ 20 มีน�คม 2562 นับเป็น 14 วันก่อนวันประชุม 

ก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ี2562 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดี
ที่ 4 เมษ�ยน 2562 เวล� 9.30 น. ณ อ�ค�รจีเอฟพีที เลขที่ 312 
ถนนพระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดย
มผีูถ้อืหุน้ม�ประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมจำ�นวน 293 
ร�ย นับเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 896,804,405 หุ้น คิดเป็น 71.53% 
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภ�ยหลังก�รประชุม
เสรจ็สิน้ บรษิทัฯ ไดม้กี�รเผยแพรม่ตทิีป่ระชมุและผลก�รลงคะแนน
ของแต่ละว�ระภ�ยในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีก�รเผยแพร่
ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 พร้อมภ�พและ
เสียงที่บันทึกก�รประชุม ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 17 เมษ�ยน 2562

จ�กก�รดำ�เนนิก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ ประจำ�ป ี2562 ดงักล�่ว  
บริษัทฯ ได้รับก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น  
(AGM Assessment) โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 
99 คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
ร�ยอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม ทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อย และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นร�ยอื่น โดยได้ดำ�เนินก�ร  
ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน ไม่ให้กรรมก�ร 
ผู้บริห�ร พนักง�น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ เพื่อป้องกันก�รกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์จ�กบุคคลซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภ�ยใน โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยป้องกันก�รใช้
ข้อมูลภ�ยใน และข้อปฏิบัติในก�รเก็บรักษ�ข้อมูล และก�รซื้อข�ย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น เป็น
ล�ยลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้
แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ พนักง�นเมื่อแรกเข้�ทำ�ง�น โดยสรุป
ส�ระสำ�คัญ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น บุคคลที่อยู่ในฐ�นะ
ที่ส�ม�รถรู้หรือครอบครองข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ4 อันเนื่องม�
จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ และบุคคลต�มม�ตร� 243 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคล
ต�มม�ตร� 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคว�มใกล้ชิดของบุคคลต�มม�ตร� 
243 ห้�มดำ�เนินก�รเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จ�กก�รที่มี
โอก�สไดร้บัรูข้อ้มลูภ�ยในทีม่ผีลกระทบตอ่ร�ค�หลกัทรพัยห์รอืก�ร
ตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และเปน็ขอ้มลูทีย่งัมไิดเ้ปดิ
เผยต่อส�ธ�รณชนหรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อก�ร 
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือก�รเข้�ผูกพันต�มสัญญ�ซื้อ
ข�ยล่วงหน้�ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่�เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
อันเป็นก�รกระทำ�ผิดต�มม�ตร� 240 และม�ตร� 242 พ.ร.บ.  
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

• กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ต้องเก็บรักษ�ข้อมูล
ท่ีสำ�คัญท�งธุรกิจ ตลอดจนข้อมลูคว�มลบัเก่ียวกับบริษทัฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่�งเข้มงวดท่ีสุดและ
อยู่ในวงจำ�กัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้องท้ังภ�ยในและ 

ภ�ยนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อ่ืนในท�งมิชอบ แม้จะเกษียณอ�ยุ ล�ออก หรือสิ้นสุดก�ร
ทำ�ง�นกับบริษัทฯ แล้วก็ต�ม เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภ�ยนอกต�มกฎหม�ยต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งด้�นระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมลูส�รสนเทศอย่�งเข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่�วส�รท่ีสำ�คัญถูกเปิดเผย กรณีท่ีกรรมก�ร ผู้บริห�ร 
หรือพนักง�น นำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ไปใช้ในท�งมิชอบ 

• บุคคลภ�ยนอกซึ่งมโีอก�สเข้�ม�เก่ียวข้องหรือมโีอก�สได้ล่วงรู ้
ข้อมูลภ�ยในท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ ต้องลงน�มในข้อตกลงก�ร
รักษ�คว�มลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพ่ือให้
มั่นใจว่�บุคคลเหล่�น้ันจะใช้คว�มระมัดระวังรักษ�คว�มลับ
และข้อมูลภ�ยในทำ�นองเดียวกับบุคล�กรของบริษัทฯ

• ก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญท�งธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคล�กร
ของบริษัทฯ ท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ี เมื่อได้รับคำ�ถ�มเก่ียวกับข้อมูล
ท่ีสำ�คัญท�งธุรกิจ โดยท่ีตนไม่มีหน้�ท่ีในก�รเปิดเผยข้อมูลน้ัน 
ควรแนะนำ�ให้ผู้ถ�มติดต่อไปยังผู้มีหน้�ท่ีเปิดเผยข้อมูล

• กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และบุคคลท่ีอยู่ในฐ�นะท่ีส�ม�รถ
รูข้้อมลูภ�ยในของบริษทัฯ อันเน่ืองม�จ�กก�รปฏบัิติหน้�ท่ี และ
บุคคลต�มม�ตร� 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลต�มม�ตร� 244 พ.ร.บ.  
หลักทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ท่ี
มีคว�มใกล้ชิดของบุคคลต�มม�ตร� 243 ห้�มนำ�ข้อมูลภ�ยใน
ของบริษัทฯ งบก�รเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อร�ค�
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนหรือ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย ์
ของบริษัทฯ อันนำ�ม�ซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน

• กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และบุคคลท่ีอยู่ในฐ�นะท่ีส�ม�รถ
รูข้้อมลูภ�ยในของบริษทัฯ อันเน่ืองม�จ�กก�รปฏบัิติหน้�ท่ี และ
บุคคลต�มม�ตร� 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลต�มม�ตร� 244 พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็น
ผู้ท่ีมีคว�มใกล้ชิดของบุคคลต�มม�ตร� 243 ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภ�ยในท่ีสำ�คัญ ห้�มทำ�ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ช่วงระยะเวล� 1 เดือนก่อนก�รเปิดเผยข้อมูลต่อส�ธ�รณชน 
และภ�ยใน 24 ชั่วโมงหลังจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�ว 
(Blackout Period) 

4    กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น บุคคลที่อยู่ในฐ�นะที่ส�ม�รถรู้หรือครอบครองข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมก�ร ผู้บริห�รต�มคำ�นิย�มที่กำ�หนดโดยประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและหลักเกณฑ์ 
   ของบริษัทฯ พนักง�น ลูกจ้�งทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย ที่ปรึกษ�ด้�นอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้รับ ครอบครอง หรือ 
   ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพก�รี พี่ น้อง บุตร ญ�ติสนิท และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันส�มีภริย�ของบุคคลดังกล่�วข้�งต้นด้วย เป็นต้น
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• ห�กพบว่�กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือพนักง�น ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภ�ยในท่ีสำ�คัญ คนใดกระทำ�ผิดวินัย หรอืมีคว�มประพฤติท่ี
ส่อไปในท�งท่ีจะทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับคว�มเสื่อมเสียและคว�ม
เสียห�ย จะได้รับโทษต้ังแต่ ก�รตักเตือน ก�รตัดค่�จ้�ง ก�ร
พักง�นโดยไม่ได้รับค่�จ้�ง จนถึงก�รเลิกจ้�ง

• บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร (ต�มคำ�นิย�ม
ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึง
จำ�นวนหลักทรัพย์ท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีคว�มเก่ียวข้อง (คู่
สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันส�มีภรรย� บุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภ�วะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภ�วะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำ�นวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน) มีหน้�ท่ีต้องร�ยง�นก�ร
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ5 ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ภ�ยใน 3 วัน นับ
จ�กวันท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ง
ให้เลข�นุก�รบริษัทรับทร�บเพ่ือจัดทำ�บันทึกก�รเปล่ียนแปลง
และสรุปจำ�นวนหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�รเป็นร�ย
บุคคล เพ่ือนำ�เสนอให้แก่คณะกรรมก�รบริษัททร�บในก�ร
ประชุมครั้งถัดไป และให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลก�รถือครอง 
หลักทรัพย์ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่มีเหตุก�รณ์ที่กรรมก�ร ผู้
บริห�ร พนักง�น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่�ฝืนม�ตรก�ร
ปอ้งกนัก�รใชข้อ้มลูภ�ยใน หรอืมกี�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภ�ยในแต่อย่�งใด 

อีกทั้ง กรรมก�รและผู้บริห�รได้มีก�รปฏิบัติต�มข้อพึงปฏิบัติ
ภ�ยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในก�รแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับก�รจะซื้อจะ
ข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้�ก่อนทำ�ก�รซื้อข�ยอย่�งน้อย 
1 วัน และภ�ยหลังก�รซื้อข�ย หรือดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงก�ร
ถือครองหลักทรัพย์ ได้มีก�รปฏิบัติต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ช
บัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
อย่�งเคร่งครัด

2.2 การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจซึ่งอ�จเกิดสถ�นก�รณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์นั้น อ�จเกิด
ขึ้นได้หล�ยรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
ปร�ศจ�กผลประโยชนส์ว่นตนเข�้ม�เกีย่วขอ้ง บรษิทัฯ จงึไดก้ำ�หนด
แนวท�งที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นก�รส่วนตัวจ�กลูกค้� คู่ค้�ของบริษัทฯ หรือจ�ก
บุคคลใด อันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในน�มบริษัทฯ

2.2.2 การเสนอเงิน ส่ิงจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบ�ยเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำ�นัล สิทธิ
ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้� คู่ค้�ของบริษัทฯ หน่วย
ง�นภ�ยนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งธุรกิจ ยกเว้นก�รให้ 
ก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจต�มประเพณีนิยม ส่วนลดก�รค้� และ
โครงก�รส่งเสริมก�รข�ยของบริษัทฯ ซึ่งแนวท�งปฏิบัติดังกล่�วนี้  
ไดถ้กูนำ�ไปใชเ้ปน็พืน้ฐ�นก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นทจุรติ และ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังร�ยละเอียดปร�กฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.gfpt.co.th) ภ�ยใต้หัวข้อนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชัน

2.2.3 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ 

ในกรณีที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ไปมีส่วนร่วมโดย
เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีอำ�น�จจัดก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ อันก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร ยกเว้นก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รในองค์กรก�รกุศลที่ไม่แสวงห�กำ�ไร ทั้งนี้ ก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหม�ย 
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้อง
ไมใ่ชต้ำ�แหนง่ง�นในบรษิทัฯ ไปใชอ้�้งองิเพือ่สง่เสรมิธรุกจิภ�ยนอก

5    ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ และ ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ก�รทำ�ธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น 
ตอ้งไมก่ระทบตอ่ก�รปฏบิตัหิน�้ที ่และเวล�ทำ�ง�นของบรษิทัฯ และ
ห้�มประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นก�รแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่�กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือ
พนักง�นดังกล่�วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ต�ม

2.2.5 การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ก�รทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในน�มส่วนตัว  
ครอบครัว หรือในน�มนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนักง�น นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้�ทำ�ร�ยก�ร อีกทั้งห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนกัง�น ทีม่สีว่นไดเ้สยีเปน็ผูอ้นมุตัใินก�รตกลงเข�้ทำ�ร�ยก�รหรอื
กระทำ�ก�รใดๆ ในน�มบริษัทฯ ผู้ทำ�ร�ยก�รในน�มบริษัทฯ มีหน้�ที่
ตรวจสอบคว�มสัมพันธ์ของคู่ค้�ว่�เกี่ยวข้องกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร 
และพนักง�นหรือไม่ก่อนทำ�ร�ยก�ร เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อ�จเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิย�มของคว�มสัมพันธ์ให้
เป็นไปต�มหลักเกณฑ์เรื่อง “ก�รเปิดเผยข้อมูลและก�รปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน” ภ�ยใต้ประก�ศของ
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

2.2.6 การท�ารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน บริษัทฯ จะดูแลให้ก�ร
เข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ยก�รจะต้องผ่�นก�รพิจ�รณ� และ
อนุมัติโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท ต�ม
ลำ�ดบั โดยก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัเปน็ไปต�มหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไขและวิธีก�รต�มประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นร�ยก�รที่กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก 
(Fair and Arm’s Length Basis) มกี�รกำ�หนดร�ค�ต�มก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจปกติ และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วน
ได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่ตนมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน ์และใหม้กี�รเปดิเผยขอ้มลูร�ยก�รระหว�่งกนัไวใ้น
ร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 

ในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่มีเหตุก�รณ์ที่กรรมก�ร  
ผู้บริห�ร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์ก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งกันแต่อย่�งใด

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้องที่เข้�ข่�ยก�รมีส่วนได้เสีย 
ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่เกี่ยวกับก�รได้ม�และจำ�หน่�ย
ไปซึง่สนิทรพัยข์องตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหย้ดึแนวปฏบิตัติ�ม
กฎระเบียบของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและตล�ดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย กอ่นนำ�เสนอใหค้ณะกรรมก�รบรษิทั หรอืทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติทุกครั้งก่อนทำ�ร�ยก�ร โดยกรรมก�รผู้มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้�ร่วมพิจ�รณ� หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในก�ร
ลงมติในว�ระที่เกี่ยวกับก�รมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลข�นุก�ร
บริษัทมีหน้�ที่รวบรวมและจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย
ให้แก่ประธ�นกรรมก�รบริษัท และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
ทร�บ ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร นับแต่วันที่ได้รับร�ยง�น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่�งๆ อย่�งเท่�เทียมกันต�มกฎหม�ย หรือต�มข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ 
รวมถึงก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นส�กลต่�งๆ ทั้งในด้�นสิทธิมนุษยชน ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ดังนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลก�รดำ�เนินก�ร ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ 
ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่�นม� ปร�กฏดังร�ยง�นแบบบูรณ�ก�ร ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ถือหุ้นอย่�งต่อเน่ือง โดยคำ�นึงถึงสภ�วะคว�มเสี่ยงใน
ปัจจุบันและอน�คต เพื่อให้เกิดก�รเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว รวมไปถึงก�รให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก�รปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม

พนักงาน บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นและลูกจ้�งอย่�งเป็นธรรมและเค�รพสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้พนักง�นได้รับผล
ตอบแทนท่ียุติธรรมและสวัสดิก�รท่ีเหม�ะสมไม่น้อยกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด มีก�รอบรมให้คว�มรู้ พัฒน�ศักยภ�พอย่�ง
สมำ่�เสมอ มีคุณภ�พชีวิตที่ดี มีก�รดูแลสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รพัฒน�คุณภ�พสินค้�และบริก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่�สินค้�มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น ในระดับ
ร�ค�ที่เหม�ะสม เพื่อให้ลูกค�้มีคว�มพึงพอใจอย่�งสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒน�และรักษ�สัมพันธภ�พที่ยั่งยืน มีก�รติดต�ม
วัดผลคว�มพึงพอใจของลูกค�้เพื่อก�รพัฒน�ปรับปรุงสินค้�และบริก�ร รวมทั้งยังจัดให้มีระบบก�รควบคุมดูแลก�รปฏิบัติ
ต�มข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค�้อย่�งเคร่งครัด และปฏิบัติต่อลูกค้�ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

คู่ค้า บริษทัฯ มุง่มัน่ในก�รปฏบัิติต่อคู่ค้�อย่�งยติุธรรมและเสมอภ�ค เพ่ือสร้�งคว�มน่�เชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงมกีระบวนก�ร
และข้อตกลงท่ีเป็นธรรม และจัดให้มีระบบก�รควบคุมดูแลมิให้มีก�รนำ�ข้อมูลของคู่ค้�ไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพ่ือดำ�เนิน
ธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหม�ย รวมถึงก�รคัดเลือกคู่ค�้ที่มีคว�มโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจ�รณ�จ�กก�รว�งกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ของคู่ค้�ท่ีสอดคล้องกับกลยทุธ์ท�งธุรกิจของบริษทัฯ มกี�รชี้แจงและดูแลให้คู่ค้�เค�รพสทิธิมนุษยชนและปฏบัิติต่อแรงง�น
ตนเองอย่�งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไข ข้อกำ�หนดของสัญญ� และพันธะท�งก�รเงินอย่�งเคร่งครัด ทั้งในเรื่องก�รชำ�ระ
คืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย โดยเฉพ�ะเรื่องเงื่อนไขคำ้�ประกันต่�งๆ รวมถึงกรณีที่เกิดก�รผิดนัดชำ�ระหนี้

คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รประกอบธุรกิจอย่�งเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขันอย่�งไม่เป็นธรรม 
ปฏิบัติต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันส�กล สนับสนุนและส่งเสริมก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรี ไม่กระทำ�ผิดกฎหม�ยหรือ
ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่�วห�คู่ค้�ในท�งเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง

ชุมชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับก�รเติบโตของ 
บริษัทฯ อย่�งยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดก�รและดูแลให้มั่นใจว่�บริษัทฯ จะไม่สร้�งหรือก่อให้เกิดผลกระทบในท�งลบต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงก�รดูแลพัฒน� สร้�งจิตสำ�นึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�รร่วมกิจกรรม และก�รเปิดรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ จ�กภ�คประช�สังคม
ในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวท�งร่วมกันในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับก�รพัฒน�ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 
หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีกระบวนก�รจัดก�รและช่อง
ท�งในก�รรบัแจง้เบ�ะแส และ/หรอืขอ้รอ้งเรยีน ทกุรปูแบบ จ�ก
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ทกุกลุม่ โดยผ�่นชอ่งท�งต�่งๆ ดงันี้

ติดต่อกรรมการอิสระ  
ท�งอีเมล์  : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรส�ร   : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์ : กรรมก�รอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท 
ท�งอีเมล์  : bod@gfpt.co.th
โทรส�ร  : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์  : กรรมก�รบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ

ท�งอีเมล์  : nrgc@gfpt.co.th
โทรส�ร  : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์  :  คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค�่ตอบแทน 
    และกำ�กับดูแลกิจก�ร
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อกรรมก�รอิสระ กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร หรือช่องท�งอื่นใด  
ที่ได้รับแจ้งเบ�ะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่�งๆ จ�กผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำ�ก�รพิจ�รณ�เบื้องต้นว่� เรื่องที่ได้
รับร้องเรียนเข้�ข่�ยประเภทใด ห�กเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
หลักธรรม�ภิบ�ล และจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วย
ง�นที่รับเรื่องร้องเรียน จะดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร 
พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร รวบรวมหลักฐ�น สืบค้นข้อมูล และพิจ�รณ�
ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือห�กข้อร้องเรียนดังกล่�วเข้�ข่�ยก�ร 
กระทำ�ผิด ทุจริต (Fraud) หรือคอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยง�น
ที่รับเรื่องจะดำ�เนินก�รประส�น เสนอเรื่องให้หน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยในร่วมดำ�เนินก�ร และนำ�เสนอแก่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
พิจ�รณ�ต่อไป

สำ�หรับข้อร้องเรียน และ/หรือก�รแจ้งเบ�ะแสของพนักง�น 
บริษัทฯ มีกระบวนก�รในก�รจัดก�รกับเรื่องที่พนักง�นร้องเรียน 
โดยพิจ�รณ�ว่�เรื่องที่พนักง�นร้องเรียนเข้�ข่�ยเป็นเรื่องที่อ�จ
เป็นก�รกระทำ�ผิดหรือไม่ และอยู่ในคว�มผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้
กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับก�รกระทำ�ผิดนั้นๆ ได้อย�่งเป็นธรรมและ
ถกูตอ้ง โดยเพือ่เปน็ก�รสร�้งคว�มเชือ่มัน่ในม�ตรก�รคุม้ครองและ
รักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน พนักง�นส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือ
เสนอข้อคิดเห็นได้หล�กหล�ยช่องท�ง เช่น ผ่�นกล่องแสดงคว�ม
คิดเห็น ผ่�นระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรง
ผ่�นท�งอีเมล์ หรือส่งเป็นจดหม�ยผ่�นไปรษณีย์ไปยังหน่วยง�นที่
บริษัทฯ กำ�หนดคว�มรับผิดชอบ ทั้งฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล และ/หรือ
ฝ�่ยตรวจสอบภ�ยใน ซึง่มรี�ยละเอยีดกำ�หนดภ�ยในคูม่อืจรยิธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนักง�นทุกคนมีหน้�ที่ต้องรับทร�บตั้งแต่ก�ร
ปฐมนิเทศเข้�เป็นพนักง�นใหม่แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนก�ร และช่องท�งในเว็บไซต์และ
ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่แจ้งเบ�ะแส รวมถึงผู้ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อ
เท็จจริงว่� บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน 
และ/หรือผู้แจ้งเบ�ะแส และ/หรือผู้ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจ
สอบข้อเท็จจริง รวมถึงเรื่องที่ร้องเรียนเป็นคว�มลับ และได้กำ�หนด
ขั้นตอนก�รรับเรื่องและก�รสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่�วจะ
รับรู้เฉพ�ะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่�นั้น

ในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนก�ร 
กระทำ�ผิดทุจริต (Fraud) หรือก�รคอร์รัปชัน (Corruption) หรือก�ร 
กระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในท�งลบของ 
บริษัทฯ อันเนื่องม�จ�กก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�ร รวมถึง
ไม่มีกรณีที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รล�ออกอันเนื่องม�จ�กก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ผิดพล�ดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพ�ท
ท�งกฎหม�ยทั้งในเรื่องแรงง�น สิทธิของผู้บริโภค และก�รดำ�เนิน
ธุรกิจก�รค้�แต่ประก�รใด



100 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมก�รบริษัทดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ท�งก�รเงิน6  
อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� และโปร่งใส ต�มข้อกำ�หนดของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�รเกี่ยวกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และ
ก�รปฏิบัติก�รใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวท�งปฏิบัติ
เกี่ยวกับก�รเปิดเผยส�รสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประก�ศ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นของรัฐ 

โดยในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติก�รส่งร�ยง�น ต�มม�ตร� 
56 ทั้งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งร�ย
ไตรม�สและร�ยปีล่�ช้�

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องท�งในก�รเผยแพร่ข้อมูลอย่�งหล�กหล�ย  
เพื่อให้ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกัน โดยเผยแพร่ 
ข้อมูลทั้งในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 
ดังนี้

1) ระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ

2) ร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report) และแบบแสดงร�ยก�ร
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีช่องท�ง “Subscribe to our news” ภ�ยในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปส�ม�รถรับ
ข้อมูลข่�วส�รที่บริษัทฯ มีก�รอัพเดทอย่�งสม่ำ�เสมอ

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์
ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้ข้อมูลข่�วส�ร สื่อโฆษณ� หรือสื่อ
ประช�สมัพนัธ ์อย�่งถกูตอ้ง ชดัเจน เปน็ธรรม ไมบ่ดิเบอืนคว�มจรงิ  
โดยมุ่งเน้นก�รสื่อส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งครบถ้วน ทันเวล� และ
เท่�เทียมกัน

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์  ( Investor 
Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบในก�ร
เปิดเผยข้อมูลและข่�วส�รกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนทั่วไป ผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก�รประชุมแถลงข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นใน
แต่ละไตรม�ส ก�รประชุมร่วมนักวิเคร�ะห์ ก�รประชุมท�งโทรศัพท ์
ก�รทำ�โรดโชว์ในประเทศและต่�งประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ 
ได้จัดทำ�คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) เป็นร�ยไตรม�ส และว�รส�ร
นักลงทุน เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทร�บข้อมูล และ
เข้�ใจผลประกอบก�รได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก�รให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
บริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐ�นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วย
คว�มระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหม�ย 
ไม่ส�ม�รถให้ข้อมูลข่�วส�รหรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือ
ต่อส�ธ�รณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพ�ดพิงบริษัทฯ ไม่ว่�ในด้�นใด  
อันอ�จส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือที่อีเมล์  
ir@gfpt.co.th

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�รจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มีก�รประเมินประสิทธิภ�พของกระบวนก�รเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
ได้รับก�รประเมินจ�กนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ที่เข้�ร่วมประชุมนัก
วิเคร�ะห์ โดยผลก�รประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562 จ�านวนครั้ง

ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์  
(Analyst Meeting)

4

ก�รเยี่ยมชมกิจก�ร  
(Plant / Company Visit)

1

ก�รพบปะนักลงทุนต่�งประเทศ  
(International Roadshow)

2

ก�รพบปะนักลงทุนในประเทศ  
(Local Roadshow)

8

ก�รสัมภ�ษณ์แบบตัวต่อตัว  
(One on One Meeting)

64

6    ข้อมูลขั้นต่ำ�ของบริษัท ที่ระบุใน หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัท มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวท�ง
ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีจำ�นวนอย�่งน้อยห�้ (5) คน และ
ไม่เกินสิบสอง (12) คน 

2) คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีจำ�นวนกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่ง
หนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ช
อ�ณ�จักรไทย 

3) คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 3 คน  
และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 ของคณะกรรมก�รทั้ง
คณะ (ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประก�ศที่ ทจ.4/2552)

4) คณะกรรมก�รบริษัทต้องมีคว�มหล�กหล�ยของทักษะ
ประสบก�รณ์ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษิทัฯ โดยประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุใินธรุกจิ
ของบริษัทฯ อย่�งน้อย 3 ท่�น ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย
อย่�งน้อย 1 ท่�น ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นบัญชีและก�รเงินอย่�ง
น้อย 1 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รอย่�งน้อย 1 
ท่�น เป็นผู้มีประสบก�รณ์ในธุรกิจ หรืออุตส�หกรรมหลัก
ที่บริษัทฯ ดำ�เนินก�รอยู่ โดยไม่จำ�กัดเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� 
อ�ยุ หรือคุณสมบัติเฉพ�ะด้�นอื่นๆ

5) ประธ�นกรรมก�รบริษัทต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธ�น 
หรอืสม�ชกิในคณะกรรมก�รชดุยอ่ย และไมเ่ปน็บคุคลเดยีว
กับกรรมก�รผู้จัดก�ร

ณ 31 ธันว�คม 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มี
กรรมก�รจำ�นวนทั้งหมด 9 ท่�น ประกอบด้วย

• กรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร 3 ท่�น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จำ�นวนคณะกรรมก�รบริษัท) 

• กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร 3 ท่�น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จำ�นวนคณะกรรมก�รบริษัท) 

• กรรมก�รอิสระ 3 ท่�น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำ�นวนคณะ
กรรมก�รบริษัท)

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท

1) กรรมก�รบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้อง
ห้�มต�มที่กำ�หนดใน ม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติ
บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535, ม�ตร� 89/3 แห่งพระ
ร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระร�ชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551, ข้อ
กำ�หนดของประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง ก�รกำ�หนดลักษณะ
ข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจของกรรมก�รและผู้บริห�รของ 
บริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

2) กรรมก�รบริษัทต้องเป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และ
คว�มเข้�ใจในลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
อุตส�หกรรมที่บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รอยู่ อีกทั้งมีประวัติก�ร
ทำ�ง�นดี มีคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีง�ม

3) กรรมก�รบริษัท (รวมถึงกรรมก�รผู้จัดก�รซึ่งเป็นผู้บริห�ร
สงูสดุ) ตอ้งไมด่ำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รหรอืตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�ร
ระดับสูงสุดในบริษัทมห�ชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทย
เกิน 3 บริษัท 

4) กรณีที่กรรมก�รบริษัทมีก�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�ร 
หรอืผูบ้รหิ�รในบรษิทัอืน่ทีม่ใิชบ่รษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่ม จะ
ต้องร�ยง�นข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งให้บริษัทฯ ทร�บด้วย

5.1.3 คุณสมบัติต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยให้ประธ�นคณะกรรมก�รมีคุณสมบัติ 
ดังนี ้

1) เป็นผู้มีอ�วุโส 

2) เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในอุตส�หกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมก�ร
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5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดใน
ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และประก�ศแก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่งอ�จมีในอน�คต โดยกำ�หนดให้เข้มข้นกว่�ข้อกำ�หนดของนิย�ม
กรรมก�รอิสระของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนก�รถือหุ้น (ก.ล.ต. 
กำ�หนดร้อยละ 1)

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง ที่
ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้ง
ในปัจจุบันและก่อนได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระไม่
น้อยกว่� 2 ปี

3) ไมม่คีว�มสมัพนัธท์�งส�ยโลหติ หรอืโดยก�รจดทะเบยีนใน
ลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�ร หรือ
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้
วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ ่ 
หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 2 ปี โดย
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจดังกล่�ว รวมถึงก�รทำ�ร�ยก�ร
ท�งก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร ก�รเช่�
หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริก�รหรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน ที่
มีมูลค่�ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะ
ต่ำ�กว่�ต�มวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 
ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน โดยให้นับรวม
ภ�ระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่�ง 1 ปี ก่อนวันที่มีคว�มสัมพันธ์
ท�งธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่�ร้อยละ 10 ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับ
รวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วน ของ
สำ�นกัง�นสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับ
ก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 2 ปี

6) ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ รวมถึงก�รให้บริก�รเป็น
ทีป่รกึษ�กฎหม�ย ทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิ หรอืผูป้ระเมนิร�ค�
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปี จ�ก 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ ่
หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�ง
วิช�ชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับก�รแต่งตั้งเป็น
กรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมก�รของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�ร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รที่
มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่
มีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�ร
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็น
อิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

ภ�ยหลังได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ 
แล้ว กรรมก�รอิสระอ�จได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 
ให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ โดยมีก�รตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถือว่�กรรมก�รอิสระ
นั้นเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น เพื่อเป็นก�รให้
กรรมก�รอสิระส�ม�รถทำ�ง�นรว่มกบัคณะกรรมก�รทัง้หมดไดอ้ย�่ง
มีประสิทธิภ�พ และแสดงคว�มเห็นได้อย่�งอิสระ
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5.1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รซึ่งอยู่
ในตำ�แหน่งน�นที่สุดออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมก�รทั้งหมด ถ้�จำ�นวนกรรมก�รแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมก�ร
ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระดังกล่�วอ�จได้รับก�รแต่งตั้งจ�กที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้ 

โดยก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท ผู้ที่ได้รับก�รเสนอพิจ�รณ�
แต่งตั้งจะต้องผ่�นกระบวนก�รพิจ�รณ�สรรห�จ�กคณะกรรมก�ร
สรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร ซึ่งประกอบ
ด้วย กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ร�ย จ�กจำ�นวนคณะกรรมก�ร
สรรห�ฯ 5 ร�ย โดยคณะกรรมก�รสรรห�ฯ จะเสนอร�ยชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหม�ะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเป็นจำ�นวน
ไม่น้อยกว่�จำ�นวนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดว�ระ และคณะกรรมก�ร
บรษิทัจะพจิ�รณ�นำ�เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูพ้จิ�รณ�แตง่ตัง้  
โดยบริษัทฯ มีก�รเสนอให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมก�รบรษิทัเปน็ร�ยบคุคล โดยบคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุ
เรียงต�มลำ�ดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท โดยจะ
แต่งตั้งเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กัน เกิน
จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี ให้ประธ�นที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ข�ด

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่น นอกจ�กถึง
คร�วออกต�มว�ระให้คณะกรรมก�รเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่ต้องห้�มต�มกฎหม�ยเข้�เป็นกรรมก�รแทน เว้นแต่ว�ระ
ของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่�สองเดือน โดยกรรมก�รที่ได้รับแต่ง
ตั้งใหม่จะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมก�รซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ก�รแต่งตั้งดังกล่�วต้องผ่�นมติอนุมัติ
ของคณะกรรมก�รด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวน
กรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
      คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะ
กรรมก�ร และฝ่�ยจัดก�รอย่�งชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมก�รมหีน�้ทีใ่นก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กบัดแูล
ก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รในระดับนโยบ�ย 

2) ฝ่�ยจัดก�รมีหน้�ที่บริห�รง�นของบริษัทฯ ในด้�นต่�งๆ 
โดยมีกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นหัวหน้�และผู้นำ�คณะผู้บริห�ร
ของบริษัทฯ ในก�รบริห�รจัดก�ร ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่
กำ�หนด โดยครอบคลุมเรื่องต่�งๆ ดังนี้

• บรหิ�รจดัก�รและควบคมุก�รดำ�เนนิกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้ง
กับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ นโยบ�ย ระเบียบและข้อบังคับของ 
บริษัทฯ

• พิจ�รณ�แผนก�รลงทุนในธุรกิจต่�งๆ นำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อ
พิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

• มอีำ�น�จในก�รทำ�นติกิรรมผกูพนับรษิทัฯ ต�มขอบเขต
ที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยและระเบียบวิธีปฏิบัติของ 
บริษัทฯ เรื่องอำ�น�จอนุมัติดำ�เนินก�ร

• ก�รดำ�เนนิก�รใดๆ ทีไ่ดร้บัมอบหม�ยต�มมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมก�ร และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบให้กรรมก�ร
ผู้จัดก�รนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือมอบอำ�น�จ
ช่วงที่ทำ�ให้กรรมก�รผู้จัดก�ร หรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�ร 
ผูจ้ดัก�ร ส�ม�รถอนมุตัริ�ยก�รทีต่นหรอืบคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ 
มสีว่นไดเ้สยี หรอือ�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ในลกัษณะอืน่
ใดกับท�งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติ
ร�ยก�รทีเ่ปน็ไปต�มนโยบ�ย และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมก�รบรษิทั 
พิจ�รณ�อนุมัติไว้ โดยก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วจะต้องเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิ�รณ�
และอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ก.ล.ต. หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง



104 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
      ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บรษิทัฯ กำ�หนดใหม้กี�รแยกตำ�แหนง่ระหว�่งประธ�นกรรมก�ร
และกรรมก�รผู้จัดก�รออกจ�กกัน ดังนี้

1) ประธ�นกรรมก�ร

• เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมก�รบริษัทในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 
ทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำ�กับดูแล
ก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริห�ร และคณะ
อนุกรรมก�รอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนง�น
ที่กำ�หนดไว้

• เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร และประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ข�ดในกรณีที่ที่ประชุมคณะ
กรรมก�รบริษัทมีก�รลงคะแนนเสียง และลงคะแนน
เสียง 2 ฝ่�ยเท่�กัน

2) กรรมก�รผู้จัดก�รมีหน้�ที่รับนโยบ�ยจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัทนำ�ม�ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่�นก�รคัดเลือกจ�กคณะ
กรรมก�รบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคว�มเหม�ะสมที่สุด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ดูแลและจัดก�รให้ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ เป็นไป
ต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต (Duty of 
Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีคว�มรับผิดชอบ  
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษ�ผล
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ บนหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ท่ีดี โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�
เทียมกัน

2) พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในเรื่องที่สำ�คัญเกี่ยว
กับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ เป้�หม�ยธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนก�รเงินและ
ก�รระดมทุน คว�มเสี่ยง แผนง�น และงบประม�ณ 
เป็นต้น รวมทั้งติดต�มให้มีก�รนำ�ไปปฏิบัติ และจัดให้
มีก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมเป็นประจำ�ทุกปี

3) กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ รวมถึงก�ร
ระดมทุน ก�รบริห�รเงินทุน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ 
บริษัทฯ และกำ�กับดูแล

4) ติดต�มและดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย
และแผนท่ีกำ�หนดไวอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พและประสทิธิผล 

5) พิจ�รณ�อนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบต่อร�ยก�รที่มี
ส�ระสำ�คัญ เช่น ก�รอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจ�กสถ�บัน
ก�รเงิน ก�รกู้ยืม ก�รค้ำ�ประกัน โครงก�รลงทุนใหม่  
ก�รไดม้�และจำ�หน�่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยง
กัน และร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปต�ม
กฎระเบียบข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต�มกฎหม�ย และข้อบังคับหรือระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ

6) พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินก่อนนำ�ส่งตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

7) จัดให้มีระบบบัญชี และก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�ร
สอบบัญชีที่เชื่อถือได้

8) จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง ทั้งด้�นก�รดำ�เนินง�นและก�รร�ยง�นท�งก�ร
เงิน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งส�ม�รถประเมิน 
ติดต�ม และบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญได้
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9) กำ�กับดูแลให้มีก�รร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินและเปิด
เผยขอ้มลูทีส่ำ�คญั อย�่งครบถว้น ถกูตอ้ง และเพยีงพอ  
และจัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่�งเหม�ะสม

10) พิจ�รณ�แต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ 
ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร คณะ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�ร ฝ่�ย
จดัก�ร และกำ�หนดแบ่งแยกบทบ�ทหน�้ที ่และคว�มรบั
ผิดชอบของคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ อย่�งชัดเจน 
เพ่ือช่วยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีได้กำ�หนดไว้ ท้ังน้ีสม�ชิกของคณะกรรมก�รชุดย่อย
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระเป็นส่วนใหญ่

11) ประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รของบรษิทัฯ และใหม้กี�รทบทวนอย�่งสม่ำ�เสมอ

12) จัดให้มีแผนง�นก�รสืบทอดง�น (Succession Plan)  
และแผนง�นก�รพฒัน�บคุล�กร ทัง้พนกัง�น กรรมก�ร 
และผู้บริห�ร อย่�งต่อเนื่อง 

13) คณะกรรมก�รมีอำ�น�จกำ�หนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อกรรมก�ร ซึ่งมีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ ได้

14) คณะกรรมก�รมีอำ�น�จที่จะมอบหม�ยให้กรรมก�ร 
คนหนึง่ หรอืหล�ยคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิ�รอย�่ง
ใดอย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รได้ โดยในก�รมอบ
อำ�น�จนั้นจะต้องอยู่ในภ�ยใต้ขอบเขตแห่งอำ�น�จของ
คณะกรรมก�ร และกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของ
ผู้รับมอบอำ�น�จไว้อย่�งชัดเจน

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ

2) คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระ
จำ�นวน 3 ท่�น โดยกรรมก�รอย่�งน้อย 1 ท่�น ต้องมีคว�ม
รู้ด้�นบัญชีและก�รเงิน

3) คณะกรรมก�รบริษัท แต่งตั้งกรรมก�รอิสระ 1 ท่�น เป็น
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

4) คณะกรรมก�รตรวจสอบ ส�ม�รถแต่งตั้งพนักง�นของ 
บรษิทัฯ จำ�นวน 1 คน ทำ�หน�้ทีเ่ปน็เลข�นกุ�รคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 
3 ปี โดยกรรมก�รตรวจสอบที่พ้นตำ�แหน่งต�มว�ระ อ�จได้
รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับ
ระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท โดยจะครบ
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ในก�รประชมุส�มญัประจำ�ปผีูถ้อืหุน้ 
พร้อมกับก�รครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

3) กรณทีีต่ำ�แหนง่กรรมก�รตรวจสอบว�่งลง ใหค้ณะกรรมก�ร
บริษัท เลือกกรรมก�รที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้�มเข้�เป็นกรรมก�รตรวจสอบ โดยกรรมก�รตรวจสอบที่
เข�้ดำ�รงตำ�แหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตำ�แหนง่ไดเ้พยีงเท�่ว�ระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล 
และการสอบบัญชี

1) สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ให้มีคว�มถูกต้อง  
ครบถว้น เชือ่ถอืได ้เปน็ไปต�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ีกฎหม�ย 
และม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

2) พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ ให้มีคว�มถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่� 
ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ และดูแลก�รบันทึกบัญชีให้มีคว�มถูกต้องครบถ้วน  
และโปร่งใส 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมก�รบริษัท ได้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย 
เพือ่ชว่ยศกึษ�กลัน่กรอง โดยเฉพ�ะเรือ่งทีต่อ้งอ�ศยัคว�มเปน็กล�ง 
ในก�รวินิจฉัย อีกทั้งได้กำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�ม 
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมก�รในแต่ละชุด โดยกำ�หนดให้สม�ชิก
สว่นใหญข่องคณะกรรมก�รชดุยอ่ยเปน็กรรมก�รอสิระ และประธ�น
คณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมก�รชุดย่อยจำ�นวน 4 ชุด คือ คณะกรรมก�รตรวจสอบ, คณะ
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร, คณะ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รบริห�ร
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3) จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบในร�ยง�น 
ประจำ�ปีของบริษัทฯ และให้คว�มเห็นในหัวข้อต่�งๆ เช่น

• คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอื
ได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ

• คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุม
ภ�ยในของบริษัทฯ และระบบบริห�รคว�มเสี่ยง

• คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

• คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลัก
ทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกั
ทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์และก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

• คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจ
สอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร

• คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทนุทัว่ไปควรทร�บ ภ�ยใตข้อบเขตหน�้ที ่และคว�ม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

4) พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังบุคคล ท่ีมีคว�มเป็นอิสระ 
เพียงพอ เพื่อทำ�หน้�ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงก�ร
เสนอเลิกจ้�งผู้สอบบัญชีได้

5) พิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6) ส่งเสริมคว�มเป็นอิสระและไม่มีข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติง�น
ของผู้สอบบัญชี

ด้านการตรวจสอบภายใน

1) สอบท�นให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภ�ยใน (Internal 
Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 
ที่เพียงพอ เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ 

2) กำ�กับดูแลนโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจรติคอรร์ปัชนั 
กำ�หนดแนวท�งของระบบตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) 
เพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ มีคว�มรัดกุม 
เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ

3) กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 
ทั้งในระดับนโยบ�ย และระดับก�รปฏิบัติง�น โดย
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ กฎบัตร คว�มเป็นอิสระ รวมทั้ง 
ขอบเขตและแผนก�รตรวจสอบของหน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยใน

4) จัดให้มีก�รสอบถ�มประสิทธิผลของระบบก�รตรวจสอบ 
ภ�ยใน โดย ผู้ประ เมิน อิสระจ�กภ�ยนอกอง ค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อย่�งน้อย 
ในทุก 5 ปี

5) พิจ�รณ�อนุมัติแผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี และงบ
ประม�ณที่ใช้ในกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของกิจกรรมต่�งๆ 

6) พิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลที่มีคว�มเหม�ะสมทำ�หน�้ที่ผู้ตรวจ
สอบภ�ยใน รวมถึงก�รพิจ�รณ�โยกย้�ย เลิกจ้�งผู้ตรวจ
สอบภ�ยในได้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1) พิจ�รณ�เรื่องที่มีคว�มเสี่ยงสูงที่อ�จนำ�ไปสู่เรื่องทุจริต
คอร์รัปชัน และกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันไว้ชัดเจน 

2) ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ
แนวท�งก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะ
กรรมก�รบริษัท

3) สอบท�นก�รควบคุม ติดต�ม และประเมินผลก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง ต�มนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด 

4) พิจ�รณ�ผลก�รทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและ
ระบบก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง รวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของ
ระบบและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด

ด้านอ่ืนๆ

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้
ทันสมัยและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมขององค์กร และ
นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ

2) สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแล 
กิจก�ร และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดต�มกระบวน 
ก�รรับแจ้งเบ�ะแส (Whistle Blowing) จ�กช่องท�งต่�งๆ 
รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันด้วย 

4) สอบท�นคว�มถกูต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกส�ร
อ้�งอิงเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันของกิจก�ร
ต�มโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อ
ต้�นก�รทุจริต

5) ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้
เป็นคร�วๆ ไป

การประชุม : อย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง
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5.3.2  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
        และก�ากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

2) คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัท จำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 
ท่�น และอย่�งน้อย 3 ท่�น ต้องเป็นกรรมก�รอิสระ

3) คณะกรรมก�รบริษัท แต่งตั้งกรรมก�รอิสระ 1 ท่�น เป็น
ประธ�นคณะกรรมก�รก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
และกำ�กับดูแลกิจก�ร

4) คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร ส�ม�รถแต่งตั้งพนักง�นของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน 
ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี โดยกรรมก�ร
สรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร ที่พ้น
ตำ�แหน่งต�มว�ระ อ�จได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัทอีกได้

2) คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับระยะเวล�ก�รดำ�รง
ตำ�แหนง่กรรมก�รบรษิทั โดยจะครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่
ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับก�รครบว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 

3) กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
และกำ�กับดูแลกิจก�รว่�งลง ให้คณะกรรมก�รบริษัทเลือก
กรรมก�รที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มเข้�เป็น
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร โดยกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจก�ร ที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน
ตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รซึ่ง
ตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร�้งของคณะกรรมก�รใหม้คีว�มเหม�ะสมกบั
คว�มจำ�เป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห� และคัดเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหนง่กรรมก�รบรษิทั กรรมก�รในคณะกรรมก�รชดุยอ่ย 
กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และเลข�นุก�รบริษัท 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจ�รณ�สรรห� คัดเลือก และกลั่นกรองร�ยชื่อและประวัต ิ
ของผู้ ท่ีจะเสนอชื่อเป็นกรรมก�ร กรรมก�รในคณะ
กรรมก�รชุดย่อย กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูง  
และเลข�นุก�รบริษัท ในกรณีท่ีมีตำ�แหน่งว่�งลง เพ่ือนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ ต�ม
หลักเกณฑ์ก�รสรรห�ประกอบกับก�รใช้เครื่องมือช่วย
ตรวจห�คุณสมบัติ หรือทักษะที่จำ�เป็นที่ยังข�ดอยู่ของคณะ
กรรมก�ร (Board Skill Matrix) ร่วมกับก�รใช้ฐ�นข้อมูล
ต่�งๆ ที่มีคว�มน่�เชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลร�ยชื่อกรรมก�ร
และผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ทำ�เนียบกรรมก�ร-กรรมก�รอ�ชพีในทำ�เนียบ IOD 
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สม�คมส่งเสริม
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น ห�กมีก�รเสนอ
ร�ยชื่อเดิมในกรณีท่ีครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง จะมีก�ร
คำ�นึงถึงผลก�รปฏิบัติง�นของตำ�แหน่งนั้นๆ

4) เปิดเผยนโยบ�ยและร�ยละเอียดของกระบวนก�รสรรห�ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

5) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�ร เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ 

6) จัดทำ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งและคว�มต่อเนื่องในก�ร
บรหิ�รทีเ่หม�ะสม สำ�หรบัตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้มีอำ�น�จในก�รจัดก�ร และผู้
บริห�รระดับสูง เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ 

7) กำ�หนดหลักเกณฑ์และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ 
กรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อร�ยง�นต่อคณะ
กรรมก�รบริษัท

8) จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
บริษัทและประธ�นกรรมก�รบริห�รเป็นประจำ�ทุกปี และ
ร�ยง�นผลก�รประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัท
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9) จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
สรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร ด้วย
ตนเองเป็นประจำ�ทุกปี และร�ยง�นผลก�รประเมินต่อคณะ
กรรมก�รบริษัท

10) ปฏิบัติก�รอื่นใดที่เกี่ยวกับก�รสรรห�ต�มที่คณะกรรมก�ร
บริษัทมอบหม�ย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1) กำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุด
ย่อย และผู้บริห�ร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และ
นำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ แล้วแต่กรณี

2) เสนอแนะค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท และคณะ
กรรมก�รชดุยอ่ย และผูบ้รหิ�ร ใหม้ผีลตอบแทนทีเ่หม�ะสม 
กับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

3) เปิดเผยนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและเปิด
เผยค่�ตอบแทนในรูปแบบต่�งๆ และจัดทำ�ร�ยง�นก�ร
กำ�หนดค่�ตอบแทน ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

4) ปฏิบัติก�รอื่นใดที่เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนต�มที่
คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

1) กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

2) กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษ� ติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ให้มี
คว�มเหม�ะสมอย่�งสม่ำ�เสมอ

4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

5) จัดให้มีก�รประช�สัมพันธ์เรื่องนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและแนวปฏิบัติที่ดีให้พนักง�นในองค์กรทร�บ

6) จัดทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ เป็นประจำ�
ทุกปี

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

1) จัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

2) กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษ� ติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีคว�มเหม�ะ
สมอย่�งสม่ำ�เสมอ

4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักจรรย�บรรณในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น

5) รับเรื่องร้องเรียนก�รกระทำ�ที่อ�จจะฝ่�ฝืนจริยธรรมธุรกิจ 
รวมทั้งดำ�เนินก�รสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถ�มและ
ตีคว�ม ในกรณีที่มีข้อสงสัย

6) ดูแลก�รสร้�งจิตสำ�นึกและก�รอบรมพนักง�น ให้มีคว�ม
รู้คว�มเข้�ใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้�งให้พนักง�น 
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

7) ร�ยง�นเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะ
กรรมก�รเพื่อทร�บเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมก�ร
พจิ�รณ� ในกรณทีีม่เีรือ่งสำ�คญั ซึง่กระทบตอ่บรษิทัฯ อย�่งมี
นยัสำ�คญั รวมทัง้ใหค้ว�มเหน็ในแนวปฏบิตัแิละขอ้เสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขต�มคว�มเหม�ะสม

การประชุม : อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.3.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

2) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 ท่�น  
ประกอบดว้ย กรรมก�รอสิระ กรรมก�รบรษิทั ผูบ้รหิ�ร และ/
หรือพนักง�นในกลุ่มบริษัท

3) คณะกรรมก�รบริษัท แต่งตั้งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
1 ท่�น เป็นประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

4) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ส�ม�รถแต่งตั้งพนักง�น
ของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 
คร�วละ 3 ปี โดยกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่พ้นตำ�แหน่ง
ต�มว�ระ อ�จได้รับก�รแต่งต้ังจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
อีกได้

2) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
เท่�กับระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท โดยจะ
ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้
ถือหุ้นพร้อมกับก�รครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
บริษัท 
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3) กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงว่�งลง ให้
คณะกรรมก�รบริษัทเลือกกรรมก�รที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้�มเข้�เป็นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดย
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะ
อยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�ร
ซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1) พิจ�รณ�และระบุคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของก�รประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ คว�มเสี่ยงด้�น
ก�รดำ�เนินง�น คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน คว�มเสี่ยงด้�น
กฎระเบียบหรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และคว�มเสี่ยงด้�น 
ชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ เป็นต้น  รวมถึงพิจ�รณ�กำ�หนด
กรอบนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระดับคว�มเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) คว�มเบี่ยงเบนของระดับ
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือ
แนวท�งก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

2) สื่อส�รนโยบ�ย และแนวท�งก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
แก่ทุกหน่วยง�นในองค์กร ในฐ�นะ Risk Owner พร้อมจัด
ให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคร�ะห์
และทบทวนคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ประกอบตัวชี้วัดด้�นคว�มเสี่ยง (Key Risk 
Indicators)

3) ติดต�ม ควบคุมและประเมินผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยง�นในองค์กร พร้อมเสนอแนวท�งป้องกัน และ
วิธีลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และระบบก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงคว�มมี
ประสิทธิผลของระบบและแผนก�รปฏิบัติ โดยให้ร�ยง�น
ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งสม่ำ�เสมอ

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ให้ทัน
สมัยและเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจเป็นประจำ�
ทุกปี

6) มีอำ�น�จขอข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยว
เนื่องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้

การประชุม : อย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.4  คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร 

2) คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วย กรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รผู้จัดก�ร รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รของ 
บริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมก�รบริห�ร มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี 
โดยกรรมก�รบริห�รที่พ้นตำ�แหน่งต�มว�ระ อ�จได้รับก�รแต่งตั้ง
จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) กำ�หนดเป้�หม�ย แนวนโยบ�ยในด้�นต่�งๆ เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�

2) พิจ�รณ�กล่ันกรองง�นทุกประเภทท่ีจะเสนอคณะกรรมก�ร 
บริษัทพิจ�รณ� ยกเว้น ง�นท่ีอยู่ภ�ยใต้หน้�ท่ีคว�ม 
รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รชุดย่อย 
อื่นๆ โดยตรง  

3) ดำ�เนินก�รต�มแนวนโยบ�ยที่ได้รับจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัท พร้อมมีอำ�น�จสั่งก�ร ถ�่ยทอด ว�งแผน และดำ�เนิน
กิจก�รของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนด

4) มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�เรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทฯ และมีอำ�น�จแต่งตั้ง หรือมอบหม�ยให้บุคคล
อื่น กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทนคณะกรรมก�รบริห�ร
ต�มที่เห็นสมควรได้

5) มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�ปรับแผนง�น/งบประม�ณ ในก�ร
ดำ�เนินกิจก�รต่�งๆ ของบริษัทฯ ได้

6) มอีำ�น�จในก�รพจิ�รณ�กำ�หนดขอ้ปฏบิตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

7) มีอำ�น�จในก�รติดต�มผลง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและแผนง�นที่กำ�หนด

8) ให้ข้อเสนอแนะ คำ�ปรึกษ� แนวนโยบ�ยต่อกรรมก�รผู้
จัดก�ร และคณะทำ�ง�นต่�งๆ ที่ได้มอบหม�ย

9) ดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

การประชุม : อย่�งน้อยปีละ 12 ครั้ง
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5.4.4 การด�าเนินการประชุม

ประธ�นกรรมก�รเป็นผู้จัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอในก�ร
พจิ�รณ�ในแตล่ะว�ระของก�รดำ�เนนิก�รประชมุ ซึง่ขณะดำ�เนนิก�ร
ประชุม จะส่งเสริมให้กรรมก�รมีก�รใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้
คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ

5.4.5 การนับองค์ประชุม

ก�รนับองค์ประชุม กรณีเริ่มดำ�เนินก�รประชุม ให้ถือปฏิบัติ
ต�มข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 ก�รประชุมคณะกรรมก�ร ต้องมี
กรรมก�รเข้�ร่วมก�รประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม 
สำ�หรบัก�รนบัองคป์ระชมุ กรณทีีค่ณะกรรมก�รจะลงมตใินทีป่ระชมุ 
กำ�หนดให้ต้องมีจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ในขณะที่จะมีก�รลงมติ
ของแต่ละว�ระให้มีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมก�รที่เข้�ประชุม

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทส่งเสริมให้มีก�รเชิญฝ่�ยจัดก�รระดับสูง
เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร เพื่อให้ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในฐ�นะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญห�โดยตรง และเพื่อมีโอก�สรู้จักผู้บริห�รระดับ
สูงสำ�หรับใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�แผนสืบทอดง�น

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถเข้�ถึงส�รสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่ม
เติมได้จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร เลข�นุก�รบริษัท ผู้บริห�รอื่นๆ ที่ได้
รับมอบหม�ยไว้ ภ�ยในขอบเขตนโยบ�ยที่กำ�หนด และในกรณีที่
จำ�เป็นคณะกรรมก�รอ�จจัดให้มีคว�มเห็นอิสระจ�กที่ปรึกษ�หรือ
ผู้ประกอบวิช�ชีพภ�ยนอก โดยถือเป็นค่�ใช้จ่�ยของบริษัทฯ

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนให้กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร
ได้มีโอก�สประชุมระหว่�งกันเองต�มคว�มจำ�เป็น เพื่ออภิปร�ย
ปัญห�ต่�งๆ เกี่ยวกับก�รจัดก�รที่อยู่ในคว�มสนใจ โดยไม่มีฝ่�ย
จัดก�รร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมก�รผู้จัดก�รทร�บถึงผลก�ร
ประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่�ปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่�นม� กรรมก�รที่
ไม่เป็นผู้บริห�รได้มีก�รประชุมระหว่�งกัน โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�
ร่วม จำ�นวน 4 ครั้ง

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมก�รบรษิทักำ�หนดใหม้กี�รประชมุเปน็ประจำ�ทกุเดอืน 
โดยมีก�รกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมไว้ล่วงหน้�ตั้งแต่เดือนมกร�คม
ของทุกปี และกำ�หนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้�ยของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่� 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยง�นเลข�นุก�รบริษัทได้จัด
ส่งกำ�หนดก�รและว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้� 
อย่�งไรก็ต�ม ก�รกำ�หนดวัน เวล�ประชุมอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง
ต�มคว�มเหม�ะสม ขึ้นอยู่กับคว�มสำ�คัญของว�ระก�รประชุมที่
จะต้องนำ�เข้�พิจ�รณ�

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้คณะกรรมก�ร
ทร�บในเดือนที่ไม่ได้มีก�รประชุม เพื่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถ
กำ�กับ ควบคุมและดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อ
เนื่องและทันก�รณ์

5.4.2 การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม

ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�ร 
ผู้จัดก�ร ร่วมกันพิจ�รณ�เลือกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะ
กรรมก�ร โดยดใูหแ้นใ่จว�่เรือ่งทีส่ำ�คญัไดน้ำ�เข�้รวมไวแ้ลว้ โดยเปดิ
โอก�สใหก้รรมก�รแตล่ะคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่
บริษัทฯ เข้�สู่ว�ระก�รประชุม

5.4.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัทเป็น
ผู้จัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รประชุม และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�ร
ตดัสนิใจในแตล่ะว�ระ และจดัสง่ใหก้รรมก�รเปน็ก�รลว่งหน�้อย�่ง
น้อย 5 วันทำ�ก�รก่อนก�รประชุม เพื่อให้กรรมก�รพิจ�รณ�เป็นก�ร
ล่วงหน้�และมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�ข้อมูล
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
พิจารณาค่า
ตอบแทน  
และก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการ 
บริหาร
ความเส่ียง

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ประชุมผู้
ถือหุ้น
(สามัญ
และ
วิสามัญ)

9 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 12 ครั้ง 1 ครั้ง

1. น�ยประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม ประธ�นกรรมก�รบริษัท 8/9 - - - - 1/1

2. น�ยวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธ�นกรรมก�รบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

9/9 - - - 12/12 1/1

3. นพ.อนันต์    ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริษัท
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

9/9 - 2/2 - 12/12 1/1

4. นพ.ส�ธิต     กรเณศ กรรมก�รอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประธ�นกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

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

5. น�ยป�รเมศ   เหตระกูล กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

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

6. น�ยธน�ธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

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

7. น�งสมสิริ     อิงโพธิ์ชัย กรรมก�รบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

9/9 - - - 12/12 1/1

8. น.ส.วรรณี     ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริษัท 9/9 - - - - 1/1

9. น�ยสุจิน      ศิริมงคลเกษม กรรมก�รบริษัท
กรรมก�รสรรห� พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รบริห�ร

9/9 - 2/2 3/4 12/12 1/1

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
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5.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัท ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นผู้พิจ�รณ�คว�ม
เหม�ะสมของค่�ตอบแทนกรรมก�รในแต่ละปี และเสนอค่�ตอบแทน
กรรมก�รบริษัท ต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดเป็นว�ระก�รประชุมในก�รประชุมส�มัญประจำ�
ปีผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร กำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ของค่�ตอบแทนกรรมก�ร 
ให้อยูใ่นลักษณะท่ีเปรยีบเทียบได้กับระดับท่ีปฏบัิติอยูใ่นอุตส�หกรรม 
ประสบก�รณ์ ภ�ระหน้�ที่ ขอบเขตของบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) มีคว�มเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�น 

คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร พิจ�รณ�ทบทวนค่�ตอบแทนกรรมก�ร โดยใชข้้อมลูผลสำ�รวจ
ค่�ตอบแทนกรรมก�รท่ีมกี�รจดัทำ�ขึน้ ประกอบก�รพิจ�รณ�เพื่อให้
ข้อเสนอแนะค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร จำ�นวน 
9 ท่�น เป็นจำ�นวนเงินรวม 5,395,000 บ�ท ในรูปของค่�ตอบแทน
ร�ยเดือนและค่�ตอบแทนพิเศษต�มอัตร�ซึ่งได้รับอนุมัติจ�กที่
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น นอกจ�กนี้ กรรมก�รบ�งท่�นยังได้รับค่�
ตอบแทนในฐ�นะดำ�รงตำ�แหนง่เปน็กรรมก�รของบรษิทัยอ่ย จำ�นวน 
650,000 บ�ท 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมก�รบริษัท ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นผู้พิจ�รณ�คว�ม
เหม�ะสมของค�่ตอบแทนผูบ้รหิ�รในแตล่ะป ีและเสนอค�่ตอบแทน
ผู้บริห�รต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบใน
ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม ต�มประสบก�รณ์ ภ�ระหน้�ที่ 
ขอบเขตของบทบ�ทคว�มรับผิดชอบของตำ�แหน่งง�น สอดคล้อง
กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ผลก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคล ภ�ย
ใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อตุส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร และบรษิทัชัน้นำ�ในประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลผลสำ�รวจค่�ตอบแทนผู้บริห�รที่มีก�รจัดทำ�ขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ�่ยค่�ตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอืน่ ใหก้บัผูบ้รหิ�ร จำ�นวน 9 ท�่น รวมทัง้สิน้  
49,385,049 บ�ท (ไม่รวมผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชี) 

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการและกรรมการอิสระ  
 บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ 
บริษัทย่อย

รวม

1. น�ยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000

2. น�ยวิรัช ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

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

4. นพ.ส�ธิต กรเณศ 650,000 - 650,000

5. น�ยป�รเมศ เหตระกูล 585,000 - 585,000

6. น�ยธน�ธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000

7. น�งสมสิริ อิงโพธิ์ชัย 585,000 130,000 715,000

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

9. น�ยสุจิน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ
บริหาร (CEO)

คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร จัดให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุด
ยอ่ย และประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร (CEO) อย�่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ และให ้
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลก�รประเมินในภ�พรวมไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปี

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจก�ร จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นคณะกรรมก�ร
บริษัท ทั้งรูปแบบประเมินร�ยคณะ และร�ยบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวท�ง
ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย7 ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะและโครงสร้�ง
ของคณะกรรมก�ร เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติ
ง�นในหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท และส่งเสริมให้มีก�ร
ร่วมกันพิจ�รณ�ผลง�นและปัญห�นประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลก�รประเมินในภ�พ
รวมไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
รายคณะ มีดังนี้

1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

2) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

3) ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

4) ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร

5) คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร

6) ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

7) ผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง) มีดังนี้

1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

2) ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

3) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงก�รดำ�เนินง�นในปีที่
ผ่�นม� โดยเลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบก�รประเมินดังกล่�วให้
กรรมก�รแตล่ะท�่นดำ�เนนิก�รประเมนิทัง้รปูแบบร�ยคณะ และร�ย
บุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร เพื่อทำ�ก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�น และนำ�ผลก�รประเมินไปห�รือในที่ประชุมคณะ
กรรมก�ร ทั้งนี้สำ�หรับข้อเสนอแนะต่�งๆ ที่ได้รับจ�กก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร บริษัทฯ จะนำ�ม�ใช้ในก�ร
ปรับปรุงประสิทธิผลของก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รร�ยคณะ และ
ร�ยบุคคล ในปี 2562 ในหัวข้อ โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะ
กรรมก�ร บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 
ก�รประชุมคณะกรรมก�ร ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร คว�มสัมพันธ์
กับฝ่�ยก�รจัดก�ร ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้
บริห�ร พบว่�ผลก�รประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมก�รบรษิทั จดัใหม้กี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของ
คณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยใช้แนวท�งก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร จ�ก
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย8 ซึง่มหีวัขอ้เกีย่วกบัโครงสร�้งและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมก�รชุดย่อย ที่มีคว�มเหม�ะสม ก�ร
ประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย และบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมก�รชุดย่อย ได้ให้คว�มสำ�คัญ ใช้เวล�ใน
ก�รพิจ�รณ� ทบทวนและปฏิบัติต�มในเรื่องต่�งๆ อย่�งเพียงพอ

7     แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน, กุมภ�พันธ์ 2558 ( เอกส�รชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
8     แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลเพื่อตล�ดทุน, กุมภ�พันธ์ 2558 ( เอกส�รชุดที่ 3 )
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ข้ันตอน

บริษัทฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงก�ร
ดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม� โดยเลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบก�ร
ประเมินให้ประธ�นกรรมก�รบริห�รทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ และนำ�ผลก�รประเมิน
ไปห�รือในที่ประชุมคณะกรรมก�ร

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย 
ประกอบด้วย คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร และคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง พบว่�ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�รชุดย่อยทุกชุด ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.6.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

หลักเกณฑ์

คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ของประธ�นกรรมก�รบริห�ร (CEO) เป็นประจำ�ทุกปี อย่�งน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ คว�มเป็นผู้นำ� ก�รกำ�หนดและปฏิบัติ
ต�มแผนกลยุทธ์ ก�รว�งแผนและผลปฏิบัติท�งก�รเงิน คว�ม
สัมพันธ์กับคณะกรรมก�ร คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก ก�รบริห�ร
ง�นและคว�มสมัพนัธก์บับคุล�กร ก�รสบืทอดตำ�แหนง่ คว�มรูด้�้น
ผลิตภัณฑ์และบริก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวท�งก�ร
ประเมินจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9

ข้ันตอน

บริษัทฯ จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�น
กรรมก�รบรหิ�รเปน็ประจำ�ทกุป ีเพือ่ประเมนิถงึก�รดำ�เนนิง�นในปี
ที่ผ่�นม� โดยเลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบก�รประเมินดังกล�่วให้
กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รทั้งหมด 
หรือคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแล
กจิก�ร เพือ่ทำ�ก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น และนำ�ผลก�รประเมนิ
ไปห�รือในที่ประชุมคณะกรรมก�ร และกำ�หนดคว�มเหม�ะสมของ
ค่�ตอบแทนต่อไป โดยก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�น
กรรมก�รบริห�ร (CEO) พบว่�ผลก�รประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในรอบปี 2562 ที่ผ่�นม�ผลก�รประเมินทุกรูปแบบข้�งต้น 
แสดงให้เห็นถึงคว�มพอใจในผลก�รปฏิบัติง�นในช่วงปีที่ผ่�นม� 
ในภ�พรวม จึงได้มีก�รร�ยง�นสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญห� และ
อปุสรรคต�่งๆ ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่
วันที่ 23 มกร�คม 2563 ที่ผ่�นม� เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติ
ง�นของคณะกรรมก�รให้ดียิ่งขึ้น

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บรษิทัฯ กำ�หนดใหม้กี�รปฐมนเิทศกรรมก�รใหมท่กุครัง้ทีม่กี�ร
แตง่ตัง้กรรมก�รใหม่10 โดยจดัใหม้คีูม่อืกรรมก�ร เอกส�รและขอ้มลู
ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องกรรมก�รใหม ่รวมถงึก�รจดั
แนะนำ�ลกัษณะธรุกจิ และแนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ
ไดม้อบหม�ยใหเ้ลข�นกุ�รบรษิทัเปน็ผูแ้นะนำ�กรรมก�รใหมใ่หท้ร�บ
ถึงภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร 

นอกจ�กนี้ยังให้ฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.2  แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

1) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับ 
ผิดชอบในก�รว�งแผนก�รพัฒน�และสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อ
เตรียมคว�มพร้อม เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งต่อ
เนื่อง ในกรณีที่ผู้บริห�รระดับสูงไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได ้

2) ประธ�นกรรมก�รบริห�ร มีหน้�ที่ร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
บริษัททร�บเป็นประจำ�ถึงแผนสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่�บริษัทฯ มีระบบก�รคัดสรรบุคล�กรที่จะเข้�ม�
รับผิดชอบในตำ�แหน่งง�นบริห�รที่สำ�คัญทุกระดับอย่�ง
เหม�ะสม

3) คณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนให้มีโครงก�รสำ�หรับพัฒน� 
ผู้บริห�รเป็นประจำ�ทุกปี โดยส่งเสริมและอำ�นวยคว�ม
สะดวกให้มีก�รฝึกอบรมและให้คว�มรู้แก่กรรมก�ร 
กรรมก�รตรวจสอบ ผู้บริห�ร เลข�นุก�รบริษัท ตลอดจนผู้
บรหิ�รระดบัสงูอืน่ๆ ในเรือ่งหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร ก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ และก�รพัฒน�คว�มรู้ด้�นต่�งๆ เพื่อเสริม
สร้�งประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นและพัฒน�ก�รปฏิบัติ
ง�นอย่�งต่อเนื่อง 

9     แบบประเมินผลง�นของ CEO ศูนย์พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน, 2554
10    แนวท�งก�รปฐมนิเทศกรรมก�รเข้�ใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีก�รจัดตั้งฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รดูแลและควบคุมระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน
ของบรษิทัฯ โดยมสี�ยก�รร�ยง�นขึน้ตรงตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
โดยกำ�หนดให้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อ
ร�ยง�นผลก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน ก�รพิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�รสอบท�น
ร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รดูแลด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ และ
นโยบ�ย รวมทั้งข้อสรุป/คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ต่อก�รดำ�เนินก�รในด้�นต่�งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดแ้ตง่ตัง้ น�ยธรีะศกัดิ ์เปีย่มสภุคัพงศ ์ 
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยมีหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบ ดังนี้

1) ร�ยง�นผลก�รสอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยในและก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯ

2) พิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ เป็นอิสระ และมี
คุณสมบัติผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต.

3) สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน 

4) ดูแลด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบและนโยบ�ยบริษัทฯ

5) จัดทำ�แผนก�รตรวจสอบภ�ยในท้ังแผนระยะส้ันและระยะย�ว

6) ควบคุมง�นตรวจสอบภ�ยในให้เป็นไปต�มแผนง�นและ
ม�ตรฐ�น 

7) สอบท�นแผนก�รตรวจสอบภ�ยใน

8) จัดทำ�หรือสอบท�นงบประม�ณประจำ�ปีของหน่วยง�น 
ตรวจสอบภ�ยใน 

9) ฝึกอบรมพนักง�นหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 

10) ปฏิบัติง�นอื่นที่ได้รับมอบหม�ย

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ปร�กฏ
ในเอกส�รแนบ 3 ของร�ยง�น 56-1 ประจำ�ปี 2562

5.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีก�รแต่งตั้ง น.ส.จุฑ�ม�ส อิงโพธิ์ชัย 
ซึ่งได้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก ส�ข�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
เลข�นุก�ร (หลักสูตรประก�ศนียบัตรสำ�หรับเลข�นุก�รบริษัท และ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�รบริษัท) เป็นเลข�นุก�รบริษัท ต�ม
ม�ตร� 89/15 ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้�ที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุล�คม 
2551 มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมก�รเกี่ยวกับข้อบังคับของ 
บริษัทฯ ข้อกฎหม�ย และกฎระเบียบต�่งๆ ของหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมก�รจะต้องทร�บและปฏิบัติ

2) จัดก�รและประส�นง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
คณะอนุกรรมก�รบริษัท และก�รประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมก�ร
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำ�หนดท�งด้�น
กฎหม�ยและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นและร�ยง�นก�รประชุม
คณะกรรมก�รบริษัท และติดต�มให้มีก�รปฏิบัติอย่�ง 
ถูกต้องต�มมติที่ประชุม

4) จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รของบริษัทฯ ต่�งๆ ได้แก่ 
ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือนัดประชุมและร�ยง�นก�ร
ประชุมคณะกรรมก�ร/ผู้ถือหุ้น และร�ยง�นประจำ�ปีของ 
บริษัทฯ  

5) เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำ�โดยกรรมก�ร
และผู้บริห�ร และร�ยง�นให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�น
กรรมก�รตรวจสอบทร�บภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร นับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับร�ยง�นนั้น

6) ดแูลใหม้กี�รเปดิเผยขอ้มลูและร�ยง�นส�รสนเทศตอ่หนว่ย
ง�นที่กำ�กับดูแลให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบ

7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่แก่
กรรมก�รบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 

8) เป็นที่ปรึกษ�และประส�นง�นกับเลข�นุก�รของคณะ
กรรมก�รชุดต่�งๆ 

9) ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 
ประก�ศกำ�หนด หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

หมายเหตุ : ข้อมูลของเลข�นุก�รบริษัท ปร�กฏในเอกส�รแนบ 1  
ของร�ยง�น 56-1 ประจำ�ปี 2562
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คณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อ
ระบบก�รควบคุมภ�ยใน เพร�ะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสร้�งคว�มมั่นใจ
ต่อฝ่�ยบริห�ร ในก�รป้องกันคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
โดยรวม บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้�หม�ยและแผนก�รดำ�เนินง�น 
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นและส�ม�รถวัดผลได้ มีก�รจัด
โครงสร�้งองคก์รทีจ่ะชว่ยใหฝ้�่ยบรหิ�รส�ม�รถดำ�เนนิง�นไดอ้ย�่ง
มีประสิทธิภ�พและมีประสิทธิผลเป็นไปต�มระเบียบ ข้อบังคับ และ
มุ่งเน้นให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 

นอกจ�กนี้บริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�
หน้�ที่ดูแลระบบก�รควบคุมภ�ยในให้มีคว�มเหม�ะสม โดยมีก�ร
ทบทวนง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติ
อย่�งต่อเนื่อง ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพือ่ไมใ่หเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ตลอดจนก�รทำ�ร�ยก�ร
เกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจ�รณ�ทบทวน
ประสิทธิภ�พในก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นภ�ยในของบริษัทฯ ใน
ด้�นต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีส�ยง�นตรวจสอบ
ภ�ยในที่มีอิสระในก�รตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภ�พก�ร
ดำ�เนินง�น มีคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน

การควบคุมภายใน

สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดไว้มีดังนี้
1. บริษัทฯ ได้กำ�หนดภ�ระหน้�ที่อำ�น�จก�รดำ�เนินก�รของ 

ผูบ้รหิ�ร ผูป้ฏบิตังิ�น ไวเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรอย�่งชดัเจน มกี�ร
แบง่แยกหน�้ทีผู่ป้ฏบิตังิ�น ผูต้ดิต�มควบคมุ และก�รประเมนิ
ผลออกจ�กกันเพื่อให้เกิดก�รตรวจสอบกันอย่�งเหม�ะสม  
ทำ�ให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�น ป้องกันก�รกระทำ�ที่
ไม่สุจริต หลีกเลี่ยงก�รละเมิดลิขสิทธิ์และมีม�ตรก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นใน
แต่ละธุรกรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ
และนโยบ�ยก�รรักษ�คว�มปลอดภัย ด้�น IT (Information 
Technology) เพือ่ใหข้อ้มลูของบรษิทัฯ มคีว�มถกูตอ้ง สมบรูณ ์
ทนัสมยั และมขีอ้มลูอย�่งเพยีงพอตอ่ก�รตดัสนิใจของผูบ้รหิ�ร 
และคณะกรรมก�รบริษัท

3. บรษิทัฯ ไดต้ดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นเปรยีบเทยีบกบัเป�้หม�ย
ที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส ในกรณีที่ผลก�รดำ�เนินง�น
ต�่งจ�กเป�้หม�ยทีไ่ดก้ำ�หนดไวอ้ย�่งมนียัสำ�คญั ท�งผูบ้รหิ�ร
จะมอบหม�ยให้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�รตรวจสอบห�
ส�เหตุที่ทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นต่ำ�กว่�เป้�หม�ยและจัดทำ�ข้อ
เสนอแนะ เพื่อห�แนวท�งแก้ไข และร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
บริษัททร�บต่อไป



117รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมสำ�คัญที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ดำ�เนินก�รไปใน
ระหว่�งปี 2562 ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�ร
บัญชี ก�รเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี และก�รเปิดเผยข้อมูลใน
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

2. สอบท�นก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ร�ยก�รระหว่�งกันที่มีกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2562

3. สอบท�นคว�มเป็นอิสระของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และผลก�ร
ปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในได้
ดำ�เนินก�รไปในระหว่�งปี รวมถึงก�รสอบท�นคว�มเพียงพอ
และเหม�ะสมของระบบก�รควบคุมภ�ยใน

4. สอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด 
หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบท�นก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ร�ยก�รกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของ 
บรษิทัฯ ในรอบป ี2562 ว�่เหม�ะสม โดยคำ�นงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ของบริษัทฯ คว�มสมเหตุสมผล และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศไว้

6. สอบท�นนโยบ�ยและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่�
สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ต�ม
ที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำ�หนดไว้

7. สอบท�นนโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งกำ�หนดแนวท�งของระบบตรวจสอบภ�ยใน (Internal 
Audit) เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ มคีว�มรดักมุ 
เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ

8. สอบท�นคว�มเป็นอิสระ ผลก�รปฏิบัติง�นก�รสอบบัญชี
และคว�มเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งค่�สอบบัญชี ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ
นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริห�รของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้สอบบัญชีส�ม�รถร�ยง�นเหตุก�รณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ได้อย่�งอิสระ และส�ม�รถแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น
กนัไดอ้ย�่งเตม็ที ่รวมทัง้คว�มเหน็ตอ่ระบบก�รควบคมุภ�ยใน
ที่มีอยู่ของบริษัทฯ

10. สอบท�นกฎบตัรของฝ�่ยตรวจสอบภ�ยในใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบัติและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยมีคว�มถี่ในก�รสอบท�น 
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จ�กก�รสอบท�นต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ มคีว�มเหน็ว�่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดจ้ดัใหม้แีละดำ�รง
รกัษ�ไวซ้ึง่ระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่หม�ะสมและมปีระสทิธผิล ซึง่
ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลว่� งบก�รเงินของบริษัทฯ  
มีคว�มน่�เชื่อถือ และได้จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระ
สำ�คัญ ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มี
คว�มสมเหตุสมผล สำ�หรับร�ยก�รธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติเป็นร�ยก�รที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป เป็นไปต�มหลักก�รที่
อนุมัติโดยคณะกรรมก�รบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่�งกันที่มิใช่ธุรกิจ
ปกตหิรอืทีส่นบัสนนุธรุกจิปกต ิไดม้กี�รปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑท์ีค่ณะ
กรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด โดยมีก�รเปิดเผยข้อมูล
ของร�ยก�รเหล่�นี้ไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินระหว่�งก�ล
และงบก�รเงินประจำ�ปี ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่�งๆ ไม่พบว่�
มีก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มที่เป็นส�ระสำ�คัญ โดยในก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยนั้น คณะกรรมก�รตรวจสอบส�ม�รถ
ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ
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นอกจ�กนี ้คณะกรรมก�รบรษิทั ไดม้กี�รประเมนิคว�มเพยีงพอ 
ของระบบก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี ต�มกรอบก�รควบคุม
ภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้�งอิงจ�ก COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
Way Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีคว�ม
สัมพันธ์กัน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(Control Environment)
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีสภ�พแวดล้อมของก�รควบคุมภ�ยใน
ที่ดี โดยมีโครงสร้�งองค์กรและส�ยง�นที่ชัดเจนเหม�ะสม 
รวมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยท�งธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ 
(Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในก�รประเมิน
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นสอดคล้องกับเป้�หม�ยของ 
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีคู่มือในก�รปฏิบัติง�นของทุกระบบอย่�ง
เป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น 
นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ยงัปลกูฝงัใหผู้บ้รหิ�รและพนกัง�นทกุคนของ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดี โดยกำ�หนดให้มีจริยธรรมท�งธุรกิจ และจรรย�บรรณของ
กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัฯ รวมทัง้สง่เสรมิให้
มกี�รตอ่ต�้นก�รทจุรติและคอรร์ปัชนั มกี�รอบรมใหค้ว�มรูแ้ก่
พนักง�นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มโปร่งใส 
เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเส่ียง  
(Risk Assessment)
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิด
ขึ้นกับธุรกิจที่อ�จทำ�ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้�หม�ยที่
กำ�หนดไว้ โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้มีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�ม
เสีย่ง โดยมคีณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง มหีน�้ทีร่บัผดิชอบ 
ดูแลและติดต�มกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงของบริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอ ผ่�นก�รประชุม
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ร�ยง�นผลก�รประเมนิคว�มเสีย่งตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่
พิจ�รณ�รับทร�บ บริษัทฯ มีก�รประเมิน และวิเคร�ะห์คว�ม
เสี่ยงทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก มีก�รจัดทำ�ดัชนีชี้วัดคว�ม
เสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�ร
เตือนภัยล่วงหน้� สำ�หรับคว�มเสี่ยงระดับองค์กรและคว�ม
เสี่ยงระดับหน่วยง�นที่สำ�คัญทุกร�ยก�ร ซึ่งครอบคลุมคว�ม
เสี่ยงด้�นกลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น ก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎ
ระเบียบและคว�มปลอดภัย ด�้นชื่อเสียง ด้�นอื่นๆ และ คว�ม
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงเป็นประจำ� นอกจ�กนี้ มีก�รทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่
อ�จส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี

3. กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities)
บริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุมที่เหม�ะสมและเพียงพอ มีก�รแบ่ง
แยกหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบของแตล่ะตำ�แหนง่ง�นอย�่งชดัเจน 
และมีคู่มือ/ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสมกับโครงสร้�ง
ของบรษิทัฯ และก�รปฏบิตังิ�นในปจัจบุนั รวมทัง้มกี�รสอบท�น 
ผลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
อำ�น�จดำ�เนินก�ร และคู่มือก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ อย่�ง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นมีระบบก�รควบคุม

ภ�ยในที่เพียงพอ เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ

4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล 
(Information and Communication) 
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
ขอ้มลู สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กี�รพฒัน�ระบบอย�่งตอ่เนือ่ง 
มีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งรัดกุมและมีม�ตรฐ�น เพื่อให้
ข้อมูลต่�งๆ มีคว�มถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้
นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง
มีคว�มปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�น และก�รนำ�
ขอ้มลูทีส่ำ�คญัไปใชใ้นก�รบรหิ�รจดัก�รขอ้มลูของผูบ้รหิ�ร หรอื
ผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ มีคว�มครบถ้วนถูกต้องอย่�งเพียงพอ
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจท�งธุรกิจ รวม
ทั้งมีก�รจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องท�งก�รสื่อส�ร
ภ�ยในบริษัทฯ ในก�รเผยแพร่นโยบ�ย กฎระเบียบคำ�สั่ง  
และคู่มือก�รปฏิบัติง�น รวมทั้งข่�วส�รต่�งๆ ได้อย่�งทั่วถึง 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็น
หน่วยง�นที่ประส�นง�นกับนักลงทุนต่�งๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นและก�รลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่อง
ท�งก�รติดต่อรวดเร็วและเข้�ถึงได้ง่�ย เช่น Website ของ 
บริษัทฯ, E-mail เป็นต้น

5. การติดตามประเมินผล  
(Monitoring Activities)
บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนก�รตดิต�มและประเมนิผลก�รควบคมุ
ภ�ยในและผลก�รปฏบิตังิ�นอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ก�ร
ควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ มีคว�มเพียงพอและมีประสิทธิภ�พ 
โดยคณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่
ครอบคลุมทุกด้�น เช่น ด้�นบัญชีและก�รเงิน ก�รปฏิบัติง�น 
ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย/กฎระเบียบ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
และก�รดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหม�ยให้หน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้มั่นใจว่�สิ่งที่ตรวจพบ
จ�กก�รตรวจสอบหรือสอบท�นได้รับก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�ง
เหม�ะสมทันท่วงที
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จ�กกรอบก�รควบคมุภ�ยในข�้งตน้นี ้คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ได้มีก�รนำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 24 มกร�คม 2562  ที่ผ่�นม� พิจ�รณ�ประเมินระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้มี
ก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในร่วมกับก�รสอบท�นข้อมูล
จ�กฝ่�ยบริห�รแล้ว มีคว�มเห็นตรงกับคณะกรรมก�รตรวจสอบว่� 
ระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีว�มเพยีงพอ  
และเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคล�กรอย่�งเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รต�มระบบได้อย่�งมี
ประสทิธภิ�พ รวมทัง้มปีระสทิธผิลเพยีงพอทีจ่ะชว่ยปอ้งกนัทรพัยส์นิ
ของบริษัทฯ จ�กก�รที่ผู้บริห�รนำ�ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อำ�น�จ มีแนวท�งก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล ที่สอดคล้องกับ
ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รทจุรติคอรร์ปัชนั มมี�ตรก�รก�รควบคมุภ�ยใน
เพื่อป้องกันก�รให้สินบนเจ้�หน้�ที่รัฐ รวมถึงก�รทำ�ธุรกรรมกับ
บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อ�จ
มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจอย่�งเพียงพอแล้ว เนื่องจ�กมีก�รตรวจ
สอบและประเมนิผลคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในเปน็
ประจำ�ทุกปี ต�มรูปแบบและข้อกำ�หนดที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำ�หนดไว้ รวม
ถึงต�มม�ตร� 123/5 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่�
ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558) ทัง้นี ้ในก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบภ�ยใน ฝ�่ย
ตรวจสอบภ�ยในได้มีก�รสอบท�นและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ของหน่วยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่�หน่วยง�นเหล่�
นั้นมีก�รปฏิบัติต�มระบบก�รควบคุมภ�ยในที่บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มีส�ระสำ�คัญจะมีก�รร�ยง�นให้
คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงทร�บและพิจ�รณ�สั่งก�รแก้ไข

นอกจ�กนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด 
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 
2562 ไดท้ำ�ก�รประเมนิและใหค้ว�มเหน็เกีย่วกบับรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย โดยในรอบปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีก�รแต่งตั้ง น�ยธีระศักดิ์ 
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 เนื่องจ�กมีประสบก�รณ์
ในก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน ในธุรกิจม�เป็นระยะ
เวล�น�น อีกทั้งเคยเข้�รับก�รอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�ร
ปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน จึงมีคว�มเข้�ใจในกิจกรรม
และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เป็นอย่�งดี รวมถึงก�รผ่�นขั้นตอน 
ก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผู้ที่มีคว�มเหม�ะสมทำ�หน้�ที่ผู้ตรวจสอบ
ภ�ยในจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่�มีคว�มเหม�ะ
สมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วได้เป็นอย่�งดี

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ยังคงให้คว�มสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นจ�กผู้สอบบัญชี คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ในก�รพัฒน�ระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย
ของบริษัทฯ อย่�งมีคุณภ�พ
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คณะกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อ
ก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะ
สร้�งคว�มมั่นใจต่อฝ่�ยบริห�รในก�รช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้�หม�ยและแผนก�ร
ดำ�เนินง�น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นและส�ม�รถวัดผล
ได้ มีก�รจัดโครงสร�้งองค์กรที่จะช่วยให้ฝ�่ยบริห�รส�ม�รถดำ�เนิน
ง�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พและมปีระสทิธผิลเปน็ไปต�มระเบยีบ ขอ้
บังคับ และมุ่งเน้นให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รจัดแบ่ง
ส�ยง�น โดยมีกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีก�รจัด
ทำ�นโยบ�ยและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร มีระบบ
ก�รจัดก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้ทักษะในก�รปฏิบัติง�นแก่พนักง�น
เพื่อให้พนักง�นได้เกิดคว�มเข้�ใจและส�ม�รถปฏิบัติได้อย่�ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักง�น กำ�หนด
ระเบียบวินัยของพนักง�น ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น
มีประสิทธิภ�พสูงสุด 

บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยง 
โดยฝ�่ยบรหิ�รเปน็ผูว้เิคร�ะห ์และประเมนิคว�มเสีย่งใหแ้ตล่ะฝ�่ย
ง�นทร�บถึงวัตถุประสงค์ นโยบ�ยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงไว้
อย่�งชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่�ยต่�งๆ ใช้เป็นแนวท�งในก�รประเมิน
จุดเสี่ยง ก�รระบุประเภทคว�มเสี่ยง ก�รวัดคว�มเสี่ยง ก�รควบคุม 
ก�รลดคว�มเสี่ยง รวมทั้งติดต�มและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถบริห�รคว�มเสี่ยงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ผลก�ร
ปฏิบัติง�นบรรลุต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิผล 
โดยมีก�รบริห�รทรัพย�กรของบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พคุ้มค่�

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่ดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ให้มีคว�มเหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รดูแล
ใหบ้รษิทัฯ มกี�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดและกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
มกี�รทบทวนง�นของฝ�่ยบรหิ�รคว�มเสีย่ง ใหป้ฏบิตัอิย�่งตอ่เนือ่ง 
ติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมิน
ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น ก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยนำ�
กรอบแนวท�งของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk 
Management) และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรม�
ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้มีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น 
เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นม�กที่สุด

การบริหารจัดการความเส่ียง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

กจิกรรมสำ�คญัทีค่ณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งไดด้ำ�เนนิก�ร
ไปในระหว่�งปี 2562 ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจ�รณ�และระบุคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของก�รประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ คว�มเสี่ยงด้�น
ก�รดำ�เนินง�น คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน คว�มเสี่ยงด้�นกฎ
ระเบียบ หรือ กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และคว�มเสี่ยงด้�นชื่อ
เสียงและภ�พลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจ�รณ�กำ�หนดกรอบ
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) คว�มเบีย่งเบนของระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรบั
ได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือแนวท�งก�รจัดก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

2. สื่อส�รนโยบ�ย และแนวท�งก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยง�นในองค์กร ในฐ�นะ Risk Owner พร้อมจัดให้มี
ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคร�ะห์และ
ทบทวนคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่�งสม่ำ�เสมอ 
ประกอบตัวชี้วัดด้�นคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicators)  

3. ติดต�ม ควบคุมและประเมินผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยง�นในองค์กร พร้อมเสนอแนวท�งป้องกัน และ
วิธีลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ
ระบบก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงคว�มมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนก�รปฏิบัติ โดยให้ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบอย่�งสม่ำ�เสมอ

5. ทบทวนและแก้ไขคู่มือก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ เป็นประจำ�ทุกปี

6. มีอำ�น�จขอข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้

GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 201-2, GRI 205-1
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ส�าหรับประเภทความเส่ียงในทุกระดับขององค์กร 
ได้แบ่งความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
โดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่

1.    ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เป็นคว�มเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบ�ยที่สำ�คัญของบริษัทฯ 
ซึ่งอ�จเกิดจ�กก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์และก�รปฏิบัติต�มแผน
กลยุทธ์อย่�งไม่เหม�ะสม รวมถึงคว�มไม่สอดคล้องกันระหว่�ง
นโยบ�ย เป้�หม�ย กลยุทธ์ โครงสร้�งองค์กร ภ�วะก�รแข่งขัน 
ทรัพย�กร ก�รปฏิบัติต�มแผน และสภ�พแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้มีก�รติดต�มในด้�นกลยุทธ์ และนโยบ�ยต่�งๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งอ�จ
ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นขององค์กรอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้�หม�ยในเชิงกลยุทธ์ที่ว�งไว้

2.   ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) 

เป็นคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�นทุกๆ ขั้นตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ บุคล�กรในก�รปฏิบัติง�น ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�ร
ปฏิบัติง�นขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ที่บริษัทฯ มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง โดยจะต้องระบุคว�มเสี่ยงที่
สำ�คญั ประเมนิประสทิธภิ�พของก�รควบคมุและกำ�หนดแผนในก�ร
ลดหรือป้องกันคว�มเสี่ยงเพื่อให้คว�มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ เหม�ะสมกับธุรกิจ สำ�หรับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ หน่วยง�นจะระบุ
ดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดต�มคว�มเสี่ยง
และเพื่อให้แน่ใจว่�คว�มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือเกิดก�ร
จัดก�รแก้ไขอย่�งทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุก�รณ์คว�มเสียห�ยขึ้น

3.   ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

เป็นคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กคว�มไม่พร้อมในเรื่องงบประม�ณ 
ปัญห�ท�งก�รเงิน รวมทั้งคว�มเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลก�ร
ดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำ�นึงถึง
ก�รจัดห�แหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวล�อยู่เสมอ เพื่อลด
คว�มเสี่ยงที่อ�จกระทบต่อก�รลงทุนต่�งๆ ของบริษัทฯ ได้ และ
คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�
ต่�งประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมท�งก�รเงินทั้งในรูปของสกุลเงิน
ทอ้งถิน่ และเงนิตร�ต�่งประเทศ โดยบรษิทัฯ มกี�รว�งแผนท�งก�ร
เงินสำ�หรับรองรับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�ก
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือท�งก�รเงินในก�ร
ป้องกันคว�มเสี่ยง เช่น Forward Contract เป็นต้น

4.   ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     (Compliance Risk) 

เป็นคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มกฎระเบียบ 
หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหม�ยที่มีอยู่
ไม่เหม�ะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติง�น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
คำ�นึงถึงก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร 
รวมถึงกฎหม�ยต่�งๆ ที่สำ�คัญ โดยได้มีก�รดูแลและตรวจสอบให้
มกี�รดำ�เนนิก�รใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปในแนวท�งต�มกฎระเบยีบ
และกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

5.   ความเส่ียงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์  
     (Reputational  Risk)

เกี่ยวข้องกับก�รรับรู้ (Perception) ของส�ธ�รณชน ซึ่งย�ก
แก่ก�รระบุหรือประเมินได้อย่�งชัดเจน เพร�ะอ�จจะได้รับอิทธิพล
หรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
ขณะหนึ่งขณะใด ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง บริษัทฯ 
จึงยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
เป็นสำ�คัญ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจ�กหล�ยแง่มุมและหล�กหล�ย
ประสบก�รณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�น
ชื่อเสียงที่อ�จจะเกิดขึ้นได้

6.   ความเส่ียงด้านอื่นๆ (Other Risk) 

เปน็คว�มเสีย่งอนัไดแ้ก ่คว�มเสีย่งจ�กก�รทีบ่รษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้
ร�ยใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รง�น เป็นผู้
มอีำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�ร และควบคมุคะแนนเสยีงในก�รลงมติ
ที่สำ�คัญได้เกือบทั้งหมด

7.   ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

เป็นคว�มสูญเสียที่เกิดขึ้นจ�กคว�มเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปร�กฏ
ขึ้นในปัจจุบัน แต่อ�จจะเกิดขึ้นได้ในอน�คต เนื่องจ�กสภ�วะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คว�มเสี่ยงประเภทนี้เป็นคว�มเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอย่�งช้�ๆ มีคว�มถี่ของก�รเกิดต่ำ�แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่ง 
ผลกระทบอย่�งรุนแรง คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นี้มักจะเป็นผลม�
จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง กฎหม�ย สังคม เทคโนโลยี 
สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พ หรือ ก�รเปลี่ยนแปลงต�มธรรมช�ติ 
ในบ�งครัง้ผลกระทบของคว�มเสีย่งประเภทนีอ้�จจะไมส่�ม�รถระบุ
ได้ในปัจจุบัน ตัวอย่�งเช่น คว�มเสี่ยงจ�กภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ 
(Cyberattacks), คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
(Extreme Weather Events) และคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นต้น
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การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน

การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน ถูกก�าหนด
ขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ การก�ากับดูแล
กิจการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการ
วางแผนการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ด�าเนินการภาย
ใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้า
ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การบริหารอย่างยั่งยืน

นโยบายธุรกิจ 

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจในก�รเป็นผู้นำ�ของ
อตุส�หกรรมก�รผลติและแปรรปูสนิค�้ปศสุตัวแ์ละเกษตรอย�่งครบ
วงจร เน้นคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�ร ตลอดจนคว�มส�ม�รถ
ในก�รตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม 

นโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืน
บริษัทฯ มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจปกติที่ยั่งยืนโดยคำ�นึงผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยก�รยึดมั่นในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อ
กำ�หนดท�งก�รต่�งๆ ประกอบก�รเปิดโอก�สสร้�งก�รรับรู้ คว�ม
เข�้ใจในคว�มตอ้งก�รและคว�มค�ดหวงัของกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
ประเภท เพื่อสร้�งสมดุลระหว่�งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้ เกิดดุลยภ�พทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

GRI 102-42, GRI 102-46

ความเป็นเลิศ

เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม สังคม

การบริหารอย่างยั่งยืน
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เศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม

สัง
คม

GFPT
GOAL

กา
รบร

�หารความเสีย่ง

การกำกับดูแลก
ิจก

าร

ความปลอดภัย
ของอาหาร

ความเช่ียวชาญ

พันธมิตร

ความพึงพอใจ

นวัตกรรม

ความรับผิดชอบ

คุณภาพ

การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน

GOOD 
SUSTAINABILITY
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นอกจ�กน้ี บริษัทฯ สนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ียั่งยืนขององค์กรสหประช�ช�ติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ซึ่งจ�กก�รพิจ�รณ�พบว่� สอดคล้องกับเป้�หม�ยและก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ อ�ทิ

SDGs 2 Zero hunger 

ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องของคุณภ�พคว�มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร เพ่ือให้ผู้บริโภคมีคว�ม
มั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคว�มปลอดภัยต่อก�รบริโภคและถูกสุขอน�มัยต�มหลัก
โภชน�ก�รท่ีดี รวมถึงมีร�ค�ท่ีเหม�ะสม เพ่ือให้ผู้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงสินค้�ได้ นอกจ�กน้ี  
บริษัทฯ มีก�รสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้�ไก่ปรุงสุกมอบให้แก่เด็ก และชุมชนใกล้เคียงเป็น
ประจำ�ทุกปี

SDGs 4 Quality education 

มีก�รส่งเสริมเย�วชนในด้�นก�รศึกษ� และก�รพัฒน�คว�มรู้ของเย�วชนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภ�พท�งสังคม รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พอย่�งเท่�
เทียม โดยบริษัทฯ มีก�รมอบทุนก�รศึกษ�แก่บุตรพนักง�น มอบทุนและอุปกรณ์ท�งก�ร
ศึกษ�แก่เย�วชน

SDGs 6 Clean water and sanitation 

มีแบบแผนปริม�ณก�รใช้นำ้�อย่�งเหม�ะสม และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้นำ้�ให้คุ้มค่�ที่สุด รวม
ไปถึงมีก�รจัดก�รนำ้�เสียอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ โดยมีก�รควบคุมระบบบำ�บัดนำ้�เสีย เพ่ือ
วัดคุณภ�พนำ้�ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นก่อนปล่อยออกสู่ภ�ยนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับก�ร
รับรองระบบม�ตรฐ�นก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

SDGs 8 Decent work and economic growth 

มีก�รจ้�งง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีค่�ตอบแทนท่ีเท่�เทียม ก�รไม่สนับสนุนก�รบังคับใช้
แรงง�น ก�รต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็ก ก�รปกป้องสิทธิแรงง�น และส่งเสริมสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยและมั่นคงสำ�หรับพนักง�นทุกคน ซึ่งในปีท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้รับก�ร
รับรองม�ตรฐ�นด้�นแรงง�นท่ีดี (Good Labour Practices: GLP), ได้รับก�รรับรองจ�ก
กระทรวงแรงง�นว่�เป็นโรงง�นท่ีได้ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย, เป็นสม�ชิก SEDEX (องค์กร
ก�รคุ้มครอง และคว�มปลอดภัยในท่ีทำ�ง�น) และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute

SDGs 13 Climate action 

บริษัทฯ ตระหนักถึงก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ซ่ึงอ�จนำ�ไปสู่ภัยพิบัติต่�งๆ จึงมีก�ร 
เตรยีมรบัมอืต่อสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลง มกี�รจดัเตรียมแผนสำ�รอง และติดต�มข้อมลูอย่�ง
สมำ่�เสมอ โดยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในก�รทบทวนแผนบริห�ร
คว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือเป็นก�รรับมือก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

SDGs 16 Peace justice and strong institutions 

ให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี จึงมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
เพ่ือให้ดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงก�รเค�รพสิทธิคว�มเท่�เทียม
กัน และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้รับผลก�รประเมิน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
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บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ที่อ�จ
ส่งผลต่อบุคคล สภ�พแวดล้อม และก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บรษิทัฯ จงึใหค้ว�มสำ�คญัในเรือ่งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งองคก์รและผู้
มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีก�รสื่อส�รกับผู้มีส่วนได้เสีย ทำ�ให้เข้�ใจ
ถึงคว�มค�ดหวัง และคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสีย ลดมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญห� ไม่สร้�งภ�ระซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้
คุณภ�พแวดล้อมต่�งๆ ดีขึ้น เพื่อก�รดำ�รงอยู่ร่วมกันอย่�งยั่งยืน 
ดังนั้น กระบวนก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียจึงเกิดขึ้นและกำ�หนดให้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ได้ม�
ซึ่งข้อมูลที่มีคว�มเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุก�รณ์ ส�ม�รถนำ�ม�
ใชใ้นก�รกำ�หนดประเดน็สำ�คญัเพือ่ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืขององคก์รได้

โดยกระบวนก�รศึกษ�เรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบสำ�คัญท่ีผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละประเภทได้รับจ�กบริษัทฯ

2. รวบรวมประเด็นปัญห� ประเด็นคว�มต้องก�ร และผลกระทบ
จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีสำ�คัญต่�งๆ ด้วยก�รเปิดรับฟังปัญห�
และข้อคิดเห็น จ�กกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่�นช่อง
ท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ เช่น ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ, ก�รตอบ
แบบสอบถ�ม, ก�รจัดกิจกรรมและก�รจัดประชุมในรูปแบบ
ต่�งๆ รวมท้ังก�รจัดก�รเก่ียวกับข้อร้องเรียน

3. นำ�ข้อมูลคว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวังและผลกระทบข้�งต้น
ท้ังหมด ม�ประมวลผล วิเคร�ะห์เป็นประเด็นสำ�คัญของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ ท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อบริษัทฯ ต�มลำ�ดับ 

4. ห�แนวท�งก�รตอบสนองต่อประเด็นสำ�คัญต�มลำ�ดับก�ร
วิเคร�ะห์ข้�งต้น พร้อมท้ังก�รตอบสนองต่อปัจจัยคว�ม
ต้องก�รจ�กข้อมูลท้ังหมดเท่�ที่บริษัทฯ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 
และไม่ก่อให้เกิดภ�ระต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รตอบสนองต่อประเด็นสำ�คัญและ
ปัจจัยคว�มต้องก�รข้�งต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือก�รพัฒน�
ปรับปรุงแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจท่ีคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยนำ�หลักเกณฑ์ของ GRI Standard ม�เป็น
ตัวชี้วัดด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของจีเอฟพีที

สิ่งแวดล�อม

คู�ค�า
ผู�ถือหุ�น

ลูกค�าพนักงาน

ชุมชนและสังคม

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการส่ือสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ของลูกค�้ 

• ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน
และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

• ก�รพบปะ เยี่ยมเยียน
ลูกค�้ของผู้บริห�ร เพื่อ
เข้�ถึงทุกปัญห� และสร้�ง
คว�มสัมพันธ์อันดีอย่�ง
ยั่งยืน

• สินค้�ดี มีคุณภ�พ ปลอดภัย  
ได้ม�ตรฐ�น 

• กำ�หนดร�ค�ด้วยคว�มยุติธรรม

• ส่งมอบสินค้�ภ�ยในกำ�หนด
ระยะเวล� 

• รักษ�คว�มพึงพอใจของลูกค้�

• ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นในสินค้� 
และผลิตภัณฑ์

• มุ่งมั่นพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นคว�ม
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อ�ห�รของสินค้�อย่�ง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนก�รผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้จ�ก
แหล่งที่ม�ก่อนถึงมือลูกค้� 

• ควบคุมต้นทุนสินค้�เพื่อก�รกำ�หนดร�ค�เป็น
ไปอย่�งยุติธรรม 

• มุ่งพัฒน�และรักษ�สัมพันธภ�พที่ยั่งยืน รวม
ทั้งจัดให้มีระบบก�รควบคุมดูแลก�รปฏิบัติ
ต�มข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้�อย่�งเคร่งครัด 
ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ของพนักง�น

• ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน
และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

• ก�รจัดอบรม พัฒน�คว�ม
รู้ ส่งเสริมศักยภ�พ และ
คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติ
ง�น 

• ก�รจัดกิจกรรม
แรงง�นสัมพันธ์ต่�งๆ

• คู่มือก�รปฏิบัติง�นของ
พนักง�นบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ 

• ประก�ศคำ�สั่ง/ข่�วส�ร
ต่�งๆ ที่ประช�สัมพันธ์ผ่�น
บอร์ดกิจกรรม หรือระบบ
อินทร�เน็ต

• ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่�จ้�ง 
เงินเดือน และสวัสดิก�รต่�งๆ 

• ก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมก�ร
ทำ�ง�นที่ดี ปลอดภัย  
ถูกสุขอน�มัย 

• ก�รฝึกอบรมและพัฒน�
ศักยภ�พพนักง�น                                                                                                                                         

• คว�มมั่นคงก้�วหน้�ในหน้�ที่
ก�รง�น

• คว�มน่�เชื่อถือจ�กประวัติก�ร
เกิดข้อพิพ�ทแรงง�น

• ก�รจัดก�รต่อข้อร้องเรียนและ
ก�รเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน

• เค�รพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักง�นและ
แรงง�นอย่�งเป็นธรรมเสมอภ�ค และเท่�
เทียม

• มีก�รกำ�หนดกฎเกณฑ์ ม�ตรฐ�นก�รให้ผล
ตอบแทนที่เหม�ะสมและยุติธรรม 

• จัดให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พส่งเสริมคว�มรู้ใน
ก�รปฏิบัติง�นอย่�งสมำ่�เสมอ 

• เปิดโอก�สและสนับสนุนให้พนักง�นและ
แรงง�นทุกระดับ ส�ม�รถแสดงคว�มส�ม�รถ
เสนอคว�มคิดเห็นในก�รปฏิบัติง�นได้ 

• จัดให้มีสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ดี ปลอดภัย 
มีก�รดูแลสุขอน�มัย ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตก�ร
ทำ�ง�นของพนักง�นและแรงง�นให้ดียิ่งขึ้น 

• เค�รพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักง�นทุกคน 
เข้�ใจคว�มต้องก�รพื้นฐ�นของพนักง�นและ
แรงง�นเพื่อสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีภ�ยในองค์กร

• ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน
และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

• เปิดเผยนโยบ�ยและ
แนวท�งก�รปฏิบัติต่อคู่ค�้  
ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นของ 
บริษัทฯ ให้ชัดเจน 

• ผู้บริห�รมีก�รประชุมร่วม
กับคู่ค�้เพื่อสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีอย่�งยั่งยืน และ
เพื่อรับทร�บปัญห� และ
ห�รือถึงแนวท�งแก้ไข
ปรับปรุงกับคู่ค�้

• คว�มซื่อสัตย์ โปร่งใส ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ

• กำ�หนดร�ค�ด้วยคว�มยุติธรรม

• ปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รค้� 
และเงื่อนไขก�รชำ�ระหนี้อย่�ง
เคร่งครัด ตรงต่อเวล�

• ให้คว�มร่วมมือในก�รป้องกัน
ขจัดปัญห�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ

• กำ�กับดูแลกิจก�ร บริห�รง�นด้วยธรรม�ภิบ�ล 
และปฏิบัติต�มหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• จัดให้มีส่วนง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�ร
ตรวจสอบและควบคุมก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน 

• แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้คว�มช่วยเหลือท�ง
เทคนิค เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อถือ และคว�มไว้
ว�งใจท�งธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันห�แนวท�ง
ก�รจัดก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สามารถจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง), 
ผู้ถือหุ้น, ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการส่ือสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• ก�รเปิดเผยส�รสนเทศต่�งๆ 
ต�มหลักเกณฑ์ของหน่วยง�น
ท�งก�รที่กำ�กับดูแลกิจก�ร 

• ก�รเปิดเผยช่องท�งติดต่อ
เลข�นุก�รบริษัทและหน่วย
ง�นนักลงทุนสัมพันธ์ 

• ก�รสื่อส�รผ่�นนักวิเคร�ะห์
หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญ�ต
แนะนำ�ก�รลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วไปจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. 
เป็นประจำ�

• ผลตอบแทนท�งก�รเงิน 
(เงินปันผล และมูลค่�หุ้น)  
ผลประกอบก�รที่ดี และก�รจ่�ย
เงินปันผลที่สมำ่�เสมอ

• ก�รบริห�รง�นด้วยหลัก 
ธรรม�ภิบ�ล

• คว�มโปร่งใส และคว�มถูกต้อง
ของข้อมูล

• กำ�กับดูแลกิจก�ร บริห�รง�นด้วยธรรม�ภิบ�ล 

• ปฏิบัติต�มหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม ด้วยคว�ม
รับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

• หน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้�ที่เปิดเผย
ข้อมูล ข่�วส�รต่�งๆ ที่ถูกต้อง และมีก�ร
ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มระมัดระวัง

• ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน
และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

• กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ 
และก�รพัฒน�ชุมชน

• จัดให้มีหน่วยง�นชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ
ดำ�เนินก�รตั้งแต่ก�รรับเรื่อง
ร้องเรียน ก�รจัดห�แนวท�ง
แก้ไขปัญห� รวมถึงก�ร
ร�ยง�นผลต�มลำ�ดับขั้น

• ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ก�รคำ�นึงถึง
ชุมชนและสังคม ทั้งบริเวณใกล้
เคียงและส่วนรวม

• ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตรวม
ถึงก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่คนใน
ชุมชน

• ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยด้�นคว�มรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่�งเคร่งครัด 

• กำ�หนดขั้นตอน กระบวนก�ร และหน่วยง�น
ผู้รับผิดชอบในก�รจัดก�รรับเรื่องร้องเรียน 
ก�รติดต�มผล และก�รร�ยง�นต่อผู้บังคับ
บัญช�ต�มลำ�ดับขั้น 

• จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้�ง
คว�มสัมพันธ์ และก�รมีส่วนร่วมให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถเข้�ถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทำ�ให้
เกิดก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้�งคว�มเข้�ใจ
ซึ่งกันและกัน

• ช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียน 
และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
จ�กผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ท้ัง
ลูกค้� ชุมชน สังคม และ
หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�ค
เอกชนท่ีให้ก�รดูแลควบคุม
เรื่องสิ่งแวดล้อม 

• ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ก�รคำ�นึง
ถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

• มีก�รจัดก�รภ�ยในสถ�น
ประกอบก�ร ไม่ก่อให้เกิดก�ร
แพร่เชื้อโรค 

• มีก�รจัดก�รนำ้�ท้ิง  
และของเสีย และก�รจัดก�ร
มลพิษท�งอ�ก�ศ

• ดำ�เนินธุรกิจต�มนโยบ�ยสิ่งแวดล้อม  
ท่ีมีก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมสมำ่�เสมอ 

• สร้�งจิตสำ�นึก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้
มีคว�มรับผิดชอบ คำ�นึงถึงเรื่องผลกระทบ
ต่�งๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รศึกษ� ป้องกัน และ
จัดก�รต่อทุกกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจท่ี
ส�ม�รถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รรับเรื่องร้อง
เรียนท่ีเก่ียวกับผลกระทบท�งด้�นสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงก�รติดต�มผล 

• กำ�หนดหน่วยง�นผู้รับผิดชอบ และก�ร
ร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช� ต�มลำ�ดับข้ัน

ชุมชนและสังคม

ส่ิงแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

C9 C5 C4

C8

A3

B2 B1
A1 C2

C7

เศรษฐกิจท�องถิ่น ความหลากหลายและโอกาสแห�งความเท�าเทียม

อาช�วอนามัยและความปลอดภัย

ช�่อเสียง (ภาพลักษณ�)

ข�อพิพาทแรงงาน

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ

น้ำทิ้ง และของเสีย

มลอากาศ

C6 A2 B3
เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร ใบประกอบกิจการ)

กลไกการร�องทุกข�
ด�านสิ่งแวดล�อม

C3 การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การกำกับดูแล 
และการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความเป�นธรรม

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค�า

สำคัญน�อย

สำ
คัญ

น�อ
ย

ผลกระทบต�อบร�ษัทฯ สำคัญมาก

สำ
คัญ

มา
ก

กลไกการร�องทุกข�ด�านสิทธ�มนุษยชน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม สังคม

ผล
กร
ะท
บต

�อผ
ู�มีส
�วน
ได
�เส
ีย

ความมั่นคงต�อการดำรงช�ว�ต

C1

GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

ด้านเศรษฐกิจ
A1 : ผลประกอบก�รของบริษัทฯ
A2 : เครื่องมือสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ  
      (แรงง�น วัตถุดิบ เครื่องจักร ใบประกอบกิจก�ร)
A3 : ชื่อเสียง (ภ�พลักษณ์)

เมือ่พิจารณาถงึความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ สามารถก�าหนดเป็นประเด็นส�าคญั (Materiality) 
และประเมินนัยส�าคัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

ด้านส่ิงแวดล้อม
B1 : นำ้�ทิ้ง และของเสีย
B2 : มลอ�ก�ศ
B3 : กลไกก�รร้องทุกข์ด้�นสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม
C1 : คุณภ�พและคว�มปลอดภัยของสินค้�
C2 : ก�รกำ�กับดูแล และก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นธรรม 
C3 : ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน
C4 : อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
C5 : คว�มหล�กหล�ยและโอก�สแห่งคว�มเท่�เทียม 
C6 : คว�มมั่นคงต่อก�รดำ�รงชีวิต
C7 : ข้อพิพ�ทแรงง�น
C8 : กลไกก�รร้องทุกข์ด้�นสิทธิมนุษยชน
C9 : เศรษฐกิจท้องถิ่น
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จ�กผลก�รวเิคร�ะหป์ระเดน็สำ�คญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี ประกอบกบัแผนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งธรุกจิผนวกกบัพนัธกจิและกลยทุธ์
ที่องค์กรกำ�หนดไว้ ส�ม�รถช่วยให้บริษัทฯ เกิดก�รพัฒน� ปรับปรุงแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีก�รตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้� พนักง�น ผู้ถือหุ้น คู่ค้� ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้�หม�ย
ธุรกิจต�มที่ได้ตั้งไว้ และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน ทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังทำ�ให้บริษัทฯ เกิดคว�มมุ่งมั่นในก�รส่งมอบคุณค่�และคว�มรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภ�พที่หล�กหล�ย เป็นคำ�ตอบ
ที่สร้�งคุณค่�ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for EXCELLENCE” 

ชุมชนและสังคม คู่ค้าธ
ุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

  พนักงานลูก
ค้า

เศร
ษฐ
กิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

สู่ความเป็นเลิศสิ่ง
แว
ดล้
อม

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร 

GFPT aims for EXCELLENCE
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1.  เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

การผลิตสินค้า 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ก�รผลิตสินค�้อ�ห�รแปรรูปจ�กเนื้อไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว�่ก�รส่งมอบสินค้�ที่ดีมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น 
ส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ ถอืเปน็หวัใจสำ�คญัและเปน็พืน้ฐ�นในก�รพฒัน�ธรุกจิอย�่งยัง่ยนื ตลอดระยะก�รดำ�เนนิง�นกว�่ 
30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒน�ก�รผลิตสินค้�เนื้อไก่แปรรูปในหล�ยมิติ ทั้งก�รขย�ยฐ�นก�รผลิตสู่ต้นน้ำ�เพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร ก�รใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนก�รผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูป ก�รใช้วัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ที่มีคุณภ�พ
เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่�โภชน�ก�รที่ดี ก�รพัฒน�สูตรอ�ห�รไก่และมีระบบก�รเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภ�พเพื่อให้ได้ต้นทุนก�รเลี้ยงไก่ที่ต่ำ�
ลง ก�รตรวจรับรองม�ตรฐ�นก�รบริห�รคุณภ�พก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนก�รผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่ง
ที่ม�ของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีคว�มมั่นใจในม�ตรฐ�นคุณภ�พสินค้�เนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนก�รผลิต ก�ร
พัฒน�ของบริษัทฯ ที่ผ่�นม�นั้น มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ลูกค้�และผู้บริโภค ว่�สินค้�เนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภ�พด ี 
มีคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�รและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารอย่างยั่งยืน
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การทดสอบคุณภาพทั้ งท าง
กายภาพและชี วภาพในแต่ล ะ
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัด
เลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ฟาร์ม
เลี้ยงไก่ และกระบวนการผลิต

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ชำแหละและแปรรูป

ฟาร�มเลี้ยงไก�

อา
หา
รส
ัตว
�

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พและคว�มปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนก�รผลิตเนื้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอ�ห�รสัตว์ ฟ�ร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อไก่ เข้�กับระบบควบคุม
คุณภ�พแบบครบวงจรจ�กฟ�ร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีก�รทดสอบคุณภ�พทั้งท�งก�ยภ�พและชีวภ�พในแต่ละกระบวนก�รผลิต 
ตั้งแต่ก�รคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนก�รผลิต ก�รขนส่งและก�รจำ�หน่�ย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กเนื้อไก่ของ 
บริษัทฯ มีคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร โดยจัดให้มีก�รดำ�เนินง�นในก�รควบคุมคุณภ�พในแต่ละขั้นตอนก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจรของบริษัทฯ ที่สำ�คัญ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐ�นะผู้นำ�ธุรกิจกลุ่มอุตส�หกรรมก�รผลิตและแปรรูปสินค้�
ปศุสัตว์และเกษตรอย่�งครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้คว�มสำ�คัญใน
เรื่องของก�รควบคุมคุณภ�พคว�มปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวี�่ “คณุภ�พและคว�มปลอดภยัท�งด�้นอ�ห�ร” 
เปน็พืน้ฐ�นสำ�คญัยิง่ของก�รดำ�เนนิธรุกจิ ตลอดจนคว�มพรอ้มของ
บุคล�กรที่มีคุณภ�พ ควบคู่ไปกับม�ตรก�รเข้มงวดในก�รประกัน
คุณภ�พตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นท�งไปจนถึงผลผลิต
ปล�ยท�ง และสื่อส�รด้วยคว�มรับผิดชอบ เพื่อสร้�งเสริมคว�มรู้
ในเรื่องก�รบริโภคอย่�งถูกสุขอน�มัยต�มหลักโภชน�ก�รที่ดี โดย

ยึดหลักในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

ตรวจสอบน้ำหนัก, 
สารปนเป��อน

ตรวจสอบสุขภาพ
ไก�เนื้อ ไก�สด

ตรวจสอบอุณหภูมิ
ช�้นส�วนไก�

ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

ตรวจสอบโลหะ
บรรจุภัณฑ�

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ�
บรรจุกล�อง

QUALITY CONTROL
การประกันคุณภาพและความปลอดภัย
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
โรงง�นผลติอ�ห�รสตัวเ์ปน็จดุเริม่ตน้ของคณุภ�พคว�มปลอดภยั บรษิทัฯ จดัใหม้ ี“หอ้งปฏบิตักิารอาหารสตัว”์  

ที่โรงง�นอ�ห�รสัตว์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อทำ�หน้�ที่ทดสอบคุณภ�พและรับรองวัตถุดิบ กระบวนก�รผลิต  
และผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภ�พสินค้�ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น ตรวจคุณค่�โภชน�ก�รให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอเหม�ะสม ตรวจห�ส�รพิษหรือส�รตกค้�งต่�งๆ ที่มีผลต่อคุณภ�พสัตว์ ให้เป็นไปต�มระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหนว่ยง�นภ�ครฐั ทัง้นี ้หอ้งปฏบิตักิ�รอ�ห�รสตัวข์องบรษิทัฯ มคีว�มทนัสมยั ถกูตอ้ง มคีว�มแมน่ยำ� 
และได้ผ่�นก�รรับรองคว�มส�ม�รถต�มม�ตรฐ�นห้องปฏิบัติก�ร ISO 17025 (General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories) จ�กกรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025
ISO 22000

• โรงง�นอ�ห�รสัตว์ของเร�ทำ�ก�รผลิตอ�ห�รไก่เน้ือ
และอ�ห�รไก่พันธุ์ เพ่ือใช้เฉพ�ะในฟ�ร์มเล้ียงไก่ของ
กลุ่มบริษัทเท่�น้ัน

• สูตรอ�ห�รไก ่ได ้รับก�รออกแบบโดยผู ้เชี่ยวช�ญ  
เพ่ือให้มคุีณค่�ท�งโภชน�ก�รทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัไก่เน้ือ
ของจีเอฟพีที

• สูตรอ�ห�รไก่ของเร�เป็นสูตรธัญพืช ท่ีมีข้�วโพด ถ่ัว
เหลือง และเมล็ดข้�ว เป็นวัตถุดิบหลัก โดยไม่มีเน้ือ
สัตว์ผสม

• โรงง�นอ�ห�รสัตว์เลือกซื้อวัตถุดิบอ�ห�รสัตว์ท่ีมี
คุณภ�พ จ�กแหล่งผลิตท่ีมีคว�มรับผิดชอบและยั่งยืน

• โรงง�นอ�ห�รสัตว์ มีก�รควบคุมกระบวนก�รผลิตด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกข้ันตอน เพ่ือให้มั่นใจว่�อ�ห�ร
สัตว์ มีคุณภ�พท่ีดีสมำ่�เสมอ

ยกระดับคุณภาพอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน
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ฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ฟ�ร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนก�รหลักในก�รผลิตไก่เนื้อแบบ

ครบวงจร เนือ่งจ�กไกเ่นือ้มชีวีติ เปน็ทรพัยส์นิทีม่คีว�มสำ�คญัอย�่ง
ม�ก ไกเ่นือ้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอ�ห�รทีด่มีโีภชน�ก�ร มนี้ำ�อย�่งเพยีง
พอ ได้รับก�รดูแลต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์ อยู่ในสภ�วะแวดล้อมที่
เหม�ะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจ�กโรค 
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อทำ�หน้�ที่ใน
ก�รดูแลสุขภ�พสัตว์ ว�งม�ตรก�รป้องกันโรค กำ�หนดและควบคุม
ก�รใช้ย�วัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่�งก�รเลี้ยงไก่เนื้ออย่�งถูกต้อง
ต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นส�กล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียน
กับกรมปศุสัตว์ ประส�นง�นกับฝ่�ยผลิตในก�รว�งแผนก�รจัดก�ร
ด้�นสุขภ�พสัตว์ รวมถึงก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นสุขภ�พสัตว์และ
ก�รป้องกันโรคแก่บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

Environmental Enrichment ในก�รเล้ียงไก่ คือ ก�รเสริมสร้�งสวัสดิภ�พสัตว์ให้กับไก่ โดยก�รเสริมสภ�พแวดล้อมท่ีดี เสริม
อุปกรณ์เพ่ือให้ไก่แสดงพฤติกรรมต�มธรรมช�ติและสัญช�ตญ�ณของสัตว์ เช่น จัดห�กองฟ�งหรือหญ้�ให้ไก่ได้เดินหรือนอน  
เพ่ือสร้�งกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นคว�มแข็งแรงของร่�งก�ย ลดคว�มเครียดในไก่ได้

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับไก่ (Environmental Enrichment)
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หลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms)

หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องสวัสดิภ�พสัตว์ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจม�อย่�งต่อเนื่อง ฟ�ร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ต�มม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับสัตว์ (Good 
Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรที่
เกีย่วกบัก�รปฏบิตัทิีด่ที�งด�้นสวสัดภิ�พสตัว ์ก�รขนสง่สตัวท์�งบก
ของสำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

บริษัทฯ ยังได้รับก�รรับรองระบบก�รจัดก�รสวัสดิภ�พสัตว์ปีก
สำ�หรับก�รผลิตไก่เพื่อส่งออกต�มม�ตรฐ�น Genesis GAP ซึ่ง
เป็นม�ตรฐ�นของกลุ่มสหภ�พยุโรป และม�ตรฐ�นคู่ค้�สำ�หรับก�ร
ผลิตเนื้อไก่เพื่อก�รส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปท�น ภ�ยใต้ม�ตรฐ�น
ดังกล่�ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รทุกขั้นตอนโดยคำ�นึงถึงคว�มสุข
ของไก่ตลอดระยะเวล�ก�รเลี้ยง เป็นต้นว่� ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระ
จ�กคว�มหิวและกระห�ย (มีระบบก�รเลี้ยงที่ให้อ�ห�รและน้ำ�เพียง
พอ) มีอิสระจ�กคว�มอึดอัด (สภ�พแวดล้อมโรงเรือนมีคว�มเหม�ะ
สม กว้�งขว�ง) มีอิสระจ�กคว�มเจ็บปวด บ�ดเจ็บ หรือเป็นโรค (มี
ระบบก�รปอ้งกนัโรคทีด่ ีก�รจบัไกแ่ตล่ะครัง้เปน็ไปอย�่งนุม่นวล) มี
อิสระในก�รเป็นอยู่อย่�งธรรมช�ติ มีอิสระจ�กคว�มกลัวและกังวล 
(ด้วยสภ�วะก�รเลี้ยงดูที่ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มทุกข์ทรม�นท�งจิตใจ 
เช่น ระหว่�งก�รจับไก่ก่อนเข้�โรงเชือด)

จ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและม�ตรฐ�น
ส�กลด้�นสวัสดิภ�พสัตว์อย่�งเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ก�รเลือกสถ�นที่ ก�รจัดก�รเลี้ยง และก�รให้อ�ห�ร ก�รจัดก�ร
สุขภ�พและก�รป้องกันโรค ก�รจับหรือก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต ก�รขนส่งสุขอน�มัยฟ�ร์ม ก�รจดบันทึกข้อมูลและก�รฝึกอบรมพนักง�นนั้น 
บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ม�จ�กฟ�ร์มที่มีคุณภ�พ ถูกสุขอน�มัย ปร�ศจ�กย�ปฏิชีวนะและส�รตกค้�ง ไม่มี
ก�รใช้ฮอร์โมนเร่งก�รเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่�งประเทศ

อิสระจากความหิว1 และความกระหาย  

ไ ก่ ท่ี เ ล้ียงมีอิสระจากความหิว 
กระหาย และการใ ห้อาหารไ ก่
ท่ี ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ท่ีดี

อิสระจากความรู้สึก2 ไม่สบาย 

ไ ก่ ท่ี เ ล้ียงมี อิสระจากความไม่
สะดวกสบาย อันเน่ืองมาจากสภาวะ
แวดล้อม มีการระบายอากาศในโรง
เรือนท่ีดีและไม่เล้ียงเบียดเสียดหนา
แน่นจนเกินไป

อิสระจากความเจ็บปวด
บาดเจ็บ และเป็นโรค 

ไก่ท่ีเล้ียงมีอิสระจากความเจ็บปวด 
การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค โดยมีระบบ
การป้องกันโรคท่ีดี และใช้อุปกรณ์
อย่างเหมาะสม 

3 อิสระในการแสดง
พฤติกรรมตามปกติ

ไก่ท่ีเล้ียงมีอิสระการเป็นอยู่อย่าง
ธรรมชาติ และมีความสบายตาม
ธรรมชาติของไก่

4 อิสระจากความกลัว
และความทุกข์

ไก่ท่ีเล้ียงมีอิสระจากความกลัวและ
ความทุกข์ทรมาน ด้วยสภาวะการ
เล้ียงดูทีไ่ม่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทางจิตใจ

5

เลีย้งไกแ่บบปลอ่ยอสิระในโรงเรอืนปดิ
ปรับอากาศ ด้วยระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

ปราศจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อการเร่ง
การเจริญเติบโต

ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของ
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม

ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติ
ตามสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�าหรับการ
ผลิตไก่เพื่อส่งออก (Genesis GAP)

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรง
เรือนด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ไก่ได้
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

GFPT มุ่งเน้นการเลี้ยงไก่เนื้อตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

Bio-Security:

Free of Growth Hormone:

Animal Care:

Animal Welfare:

Farm Enrichment:
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โรงง�นแปรรูปเนื้อไก่มีคว�มสำ�คัญม�กเนื่องจ�กเป็นปล�ย
ท�งในก�รผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้�และผู้บริโภค ดังนั้น 
คว�มปลอดภัยอ�ห�รและคุณภ�พเนื้อไก่จึงได้รับก�รควบคุม
ดูแลอย่�งเข้มงวดในทุกขั้นตอนก�รผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไป
ยังลูกค้�และผู้บริโภค นอกจ�กก�รมีระบบควบคุมคุณภ�พด้วย
ม�ตรฐ�นก�รผลติอ�ห�รส�กล เชน่ GMP HACCP ฯลฯ บรษิทัฯ 
จัดให้มีฝ่�ยห้องปฏิบัติก�ร ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติก�รท�ง
เคมี” เพื่อทดสอบส�รตกค้�ง ย�ฆ่�แมลง คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร
และส�รเคมีต่�งๆ และ “ห้องปฏิบัติก�รท�งจุลชีววิทย�” เพื่อ
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และส�ยก�รผลิต ก�รตกค้�งของย�ปฏิชีวนะ 
เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจแก่ลูกค้�และผู้บริโภคถึงคุณภ�พและคว�ม
ปลอดภัย โดยฝ่�ยห้องปฏิบัติก�รได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นส�กลที่ใช้ในก�รรับรอง
คว�มส�ม�รถของห้องปฏิบัติก�รทดสอบและสอบเทียบ จ�กนั้น
ได้มีก�รขย�ยง�น และขย�ยขอบข่�ยก�รรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อย
ม� ซึ่งฝ่�ยห้องปฏิบัติก�รของบริษัทฯ ได้รับก�รรับรองคว�ม
ส�ม�รถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีก�รทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่�ง 
โดยเปน็ก�รมุง่เนน้ในวธิกี�รทดสอบทีใ่หผ้ลก�รทดสอบทีร่วดเรว็ 
เพื่อช่วยลดระยะเวล�ที่ต้องจัดเก็บสินค้� และยังได้มีก�รพัฒน�
วธิกี�รทดสอบขึน้ใหมท่ีล่ดก�รใชส้�รเคม ีเพือ่ลดภ�ระก�รจดัก�ร
ส�รเคมี และลดปัญห�สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลก�รทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นยำ�เช่นเดิม

มาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติ
การทดสอบและสอบเทียบ

ISO/IEC 
17025

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้รับก�รขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติก�รที่มีคว�มส�ม�รถต�มข้อกำ�หนดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล  
ISO/IEC 17025: 2017 ของสำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ (มกอช.) และได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติ
ก�รที่รับก�รถ่�ยโอนภ�รกิจด้�นก�รวิเคร�ะห์สินค้�ปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถใช้
ผลก�รทดสอบสินค้�ที่ออกโดยห้องปฏิบัติก�รเพื่อประกอบก�รขอ Health Certificate จ�กกรมปศุสัตว์ได้
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีก�รตรวจรับรองคุณภ�พก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนก�รผลิต โดยทั้งที่เป็นก�รตรวจรับรองภ�ยใน 
ก�รตรวจรับรองโดยลูกค้� และก�รตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ลูกค้�และผู้บริโภคว่�สินค้�ของบริษัทฯ 
ทั้งอ�ห�รสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้�เนื้อไก่สด และสินค้�ไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พ ซึ่งผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น
ระดับส�กลจ�กหน่วยง�นให้กับก�รรับรองและกรมปศุสัตว์ต่�งๆ ดังนี้

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

วัตถุดิบ

อาหารไก�

ฟาร�มไก�เนื้อ

ผลิตภัณฑ�ไก�สด

ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

คู�ค�า / ลูกค�า

Lot Number 

บาร�โค�ด

ระบบต
รวจสอบย�อนกลับ

ระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่สำ�คัญในก�รตอบสนอง
คว�มค�ดหวังของลูกค้�และผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มี
คุณภ�พและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดคว�มส�ม�รถของ
ก�รดำ�เนินธุรกิจในระดับส�กล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส�ม�รถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยก�รเชื่อมโยง
ข้อมูลจ�กเทคโนโลยีก�รผลิตของโรงง�นอ�ห�รสัตว์เข้�กับก�รจัดก�ร
ฟ�ร์มที่ทันสมัย และผส�นต่อกับก�รผลิตของโรงง�นอ�ห�รแปรรูปที่ได้
ม�ตรฐ�นส�กล ทำ�ใหส้�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลบัไดจ้�กผลติภณัฑไ์ปยงั
กระบวนก�รผลิตจนถึงต้นท�งแหล่งที่ม�ของวัตถุดิบ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้นำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเชื่อมโยง
ผลติภณัฑจ์�กโรงง�น เข�้กบักระบวนก�รขนสง่และกระจ�ยสนิค�้สูล่กูค�้ 
และผูบ้รโิภค จงึทำ�ใหส้�ม�รถตดิต�มสถ�นภ�พผลติภณัฑ ์ณ จดุใดๆ ใน
ห่วงโซ่อ�ห�ร โดยห�กพบว่�มีปัญห�ใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้�และผู้บริโภค 
อันมีส�เหตุม�จ�กผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท�งบริษัทฯ จะทำ�ก�รเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่�งเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว�่
ผลิตภัณฑ์มีคว�มปลอดภัยต่อก�รบริโภค 100%

อาหารสัตว� (KT1, KT2) ฟาร�ม โรงเช�อด และโรงแปรรูปไก�

Genesis GAP
Poultry Compartmentalization

5 Freedoms

Environmental Enrichment 

GMP (Good Manufacturing Practice) 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

ISO 9001: 2015 (Quality Management System)

ISO/IEC 17025: 2017

ISO 22000: 2018 (Food Safety Management System)

GMP (Good Manufacturing Practice) 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

ISO 9001 (Quality Management System) 

ISO 17025 (Competence of Testing Laboratories) 

BRC Global Food Safety Standard: 
The British Retail Consortium

ISO 14001 (Environmental Management System) 

Genesis GAP 

HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)  

RSPO Supply Chain Certification Systems

ISO/TS 22002-6
(Prerequisite programs on food safety - Part 6: Feed production)

การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในปี 2562
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเรื่องระบบคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ
เพื่อใช้เป็นม�ตรก�รป้องกันโรคระบ�ดสัตว์ โดยจัดให้มีก�รบริห�ร
จัดก�รสุขอน�มัยอย่�งเข้มงวดในทุกขั้นตอน อ�ทิเช่น

อาหารไก่ 

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวช�ญด้�นโภชน�ก�รอ�ห�รสัตว์เพื่อทำ�ก�ร
วิจัยและพัฒน�สูตรอ�ห�รสัตว์ มีระบบก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ที่ทัน
สมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์จึงมีคุณภ�พ
ตรงต�มคว�มต้องก�รและคว�มปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอ�ยุ

การเลี้ยงไก่เนื้อ 

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอ�ก�ศ (Evaporative 
Cooling System) มรีะบบก�รใหอ้�ห�รและนำ�้อตัโนมตั ิมรีะบบก�ร
ระบ�ยอ�ก�ศและส�ม�รถป้องกันสัตว์พ�หะนำ�โรคต่�งๆ ตลอดจน
นำ�ระบบกล้องวงจรปิดเข้�ม�ใช้ในก�รดูแลคว�มเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบข้อบังคับอย่�งเข้มงวดสำ�หรับก�ร
เข้�ฟ�ร์มของบุคล�กรและย�นพ�หนะ ซึ่งอนุญ�ตให้เข้�-ออกได้
เฉพ�ะบุคล�กรและย�นพ�หนะที่เกี่ยวข้องกับก�รเลี้ยงไก่และพื้นที่
ที่เลี้ยงไก่เท่�นั้น โดยบุคล�กรที่จะเข้�ฟ�ร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่�นนำ้�
ย�ฆ่�เชื้อ อ�บนำ้�สระผม และเปลี่ยนชุดที่ท�งฟ�ร์มจัดเตรียมไว้ 
ส่วนย�นพ�หนะต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อมั่นใจได้ว่�จะ
ไม่มีพ�หะนำ�โรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจ�กภ�ยนอกเข้�ไปทำ�
อันตร�ย และก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงภ�ยในฟ�ร์ม
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ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพื่อเป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยงในก�รเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติต�มประก�ศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพ�ร์ทเมนต์
ในอุตส�หกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีม�ตรฐ�นก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ 
(Biosecurity Management) ต�มหลักก�รวิเคร�ะห์อันตร�ย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP สำ�หรับโรคไข้หวัดนก

• มีก�รเฝ้�ระวังโรคไข้หวัดนกในฟ�ร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟ�ร์ม (Surveillance)

• มีก�รควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟ�ร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟ�ร์ม

• จัดให้มีระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

จ�กคว�มตั้งใจ เอ�ใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนก�รผลิตให้ได้
ม�ตรฐ�นส�กล ในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ได้รับก�รตอบรับที่
ดีจ�กลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศม�โดยตลอด ประกอบกับระดับ
คว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่อยู่ในระดับสูง นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยัง
มีก�รจัดก�รข้อร้องเรียนของลูกค้� เพื่อส่งมอบสินค้�ที่ดีและมี
คุณภ�พให้แก่ลูกค้�

2560 2561 2562

93% 95%95%

95%
เป�าหมาย > 93%

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ 
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย
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นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักง�นโดยเท่�เทียมกันโดยไม่มี 
ข้อยกเว้น และจัดสภ�พก�รทำ�ง�นของพนักง�นให้เหม�ะสม ดูแล
ผลประโยชนต์อบแทนใหก้บัพนกัง�นทกุคนอย�่งเหม�ะสม ใหค้ว�ม
เปน็ธรรมตอ่พนกัง�นทกุระดบั ผูบ้งัคบับญัช�ตอ้งเปน็ทีพ่ึง่และเปน็
ตัวอย่�งที่ดีของพนักง�น รวมถึงก�รส่งเสริมกิจกรรมพนักง�น เพื่อ
สร้�งสัมพันธภ�พที่ดี

2. เป็นที่ท�างานคุณภาพท่ีพนักงานเห็นถึง     
   ความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบ�ยและข้อปฏิบัติต่อพนักง�นโดยเท่�เทียม
กันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้คว�มเป็นธรรมต่อพนักง�นทุกระดับ 
ทั้งในเรื่องของก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ก�รโอนและก�รโยกย้�ย
พนกัง�น ก�รฝกึอบรม ก�รพฒัน�ฝมีอืแรงง�น สขุภ�พอ�ชวีอน�มยั 
คว�มปลอดภัย คว�มก้�วหน้�ท�งก�รง�น รวมถึงก�รคุ้มครอง
แรงง�น และจัดให้มีฝ่�ยแรงง�นสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในก�รจัด
ทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น ดูแล ควบคุม ประเมินผล ก�รจัดกิจกรรม
แรงง�นสัมพันธ์ประส�นง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน

บริษัทฯ มีนโยบ�ยสนับสนุนและเค�รพก�รปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยจัดให้มีก�รดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้�ไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับก�รล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนก�ร
บังคับใช้แรงง�น (Forced Labour) ต่อต้�นก�รใช้แรงง�นเด็ก 
(Child Labour) ให้คว�มเค�รพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่�ยด้วยคว�มเป็นธรรมบนพื้นฐ�นของศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย ์
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำ�เนิด เชื้อช�ติ เพศ อ�ยุ สีผิว  
ศ�สน� สภ�พร่�งก�ย ฐ�นะ ช�ติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีก�ร
เฝ�้ระวงัก�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดด�้นสทิธมินษุยชนภ�ยในบรษิทัฯ 
และสง่เสรมิใหบ้รษิทัยอ่ย ผูร้ว่มทนุ คูค่�้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�่ย 
ปฏบิตัติ�มหลกัก�รสทิธมินษุยชนต�มม�ตรฐ�นส�กล คุม้ครองสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รละเมิดสิทธิอันเกิด
จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�ชดเชยค่�เสียห�ยให้
ไม่ตำ่�กว่�อัตร�ที่กฎหม�ยกำ�หนด เป็นต้น

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 414-1

นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้ว�งใจให้กลุ่มพันธมิตรดำ�เนินธุรกิจ
ต่อจ�กบริษัทฯ ในก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�น
ส�กล “เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบก�รต่อพนักง�นในสถ�นที่
ทำ�ง�นในระบบ Social Accountability” โดยมกี�รกำ�หนดนโยบ�ย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนต�ม
ข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นส�กล กฎหม�ยและจริยธรรมของผู้ประกอบ
ก�รต่อพนักง�น”

โดยกำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รให้บริษัทฯ ดำ�เนินก�รปฏิบัติ
กิจกรรมต่�งๆ ต�มหลักปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นส�กล กฎหม�ย และ
จริยธรรมของผู้ประกอบก�รต่อพนักง�นในสถ�นที่ทำ�ง�น ส่งเสริม
ให้มีก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นที่ดี มีคว�มปลอดภัย มีคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต�มที่เป็นไปได้ และจัดให้มี
ก�รอบรม ก�รสื่อส�ร ก�รตรวจติดต�ม ก�รทบทวนอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับ 
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good 
Labour Practices: GLP), ได้รับการรับรองจากกระทรวง
แรงงานวา่เปน็โรงงานท่ีได้มาตรฐานแรงงานไทย, เปน็สมาชกิ 
SEDEX (องค์กรการคุ้มครองและความปลอดภัยในท่ีท�างาน) 
และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่อง
ยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ 
ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม  
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกท้ัง บริษัทฯ 
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้จากหนว่ยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือ
แรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการ
ด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด



142 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

3%

42%
32%

51% 43%
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2.20%

1.78% 1.85%

17%

6%

19%

81%

พนักงานท้ังหมด

ประเภทการจ้างงาน อัตราการเข้า - ออก อัตราการคงอยู่ของพนักงาน 
หลังการใช้สิทธ์ิลาคลอด 

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการทํางาน

รายวัน

รายเดือน

44%

56%

ชาย

หญิง

49%

51%

ไทย

ต�างชาติ

83%

รายวัน รายเดือน

รายวัน รายเดือน

2560 2561 2562

เป�าหมาย < 3.50%

คงอยู�
หลังคลอด

ลาออก
หลังคลอด

< 20 ป� 20-30 ป� 31-40 ป� 41-50 ป� > 50 ป�

26%

37%

14%

23%

< 2 ป� 2-5 ป� > 5-10 ป� > 10 ป�

5,623 คน

ประเภท
การจ้างงาน

พนักงาน
แยกตามเพศ

พนักงาน
แยกตามสัญชาติ

 น�อยกว�าเป�าหมายที่วางไว�

1.85%

การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ้�งง�นที่มุ่งเน้นก�รให้คว�มเท่�เทียมกัน ไม่จำ�กัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� และวัฒนธรรม 
โดยในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีพนักง�นทั้งหมด จำ�นวน 5,623 คน โดยมีช่วงอ�ยุ เพศ ระดับก�รศึกษ� และลักษณะ
ก�รปฏิบัติง�นที่หล�กหล�ย

อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate)

อัตร�ก�รเข้� - ออก (Turnover Rate) ของพนักง�นปี 2562 
เฉลี่ยร้อยละ 1.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 จ�กปี 2561 แต่น้อยกว่�
ร้อยละ 3.50 ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

ในปี 2562 พนักง�นหญิงจำ�นวน 3,139 คน มีพนักง�นหญิง
ใช้สิทธิ์ล�คลอด 118 คน ซึ่งภ�ยหลังก�รใช้สิทธิ์กลับเข้�ทำ�ง�น
ต�มปกติจำ�นวน 98 คน คิดเป็นอัตร�ก�รคงอยู่ของพนักง�น หลัง
ก�รใช้สิทธิ์ล�คลอดร้อยละ 83 ของพนักง�นหญิงใช้สิทธิ์ล�คลอด

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-3

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-1
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นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยที่สนับสนุนให้พนักง�นปฏิบัติง�นได้
อย�่งปลอดภยั และมสีขุอน�มยัในสถ�นทีท่ำ�ง�นทีด่ ีบรษิทัฯ มุง่เนน้
ก�รปอ้งกนัอบุตัเิหตทุีอ่�จเกดิขึน้ไดอ้ย�่งเตม็คว�มส�ม�รถ และจะ
เสรมิสร�้งใหพ้นกัง�นมจีติสำ�นกึด�้นคว�มปลอดภยั อกีทัง้มกี�รให้
คว�มรู้ผ่�นก�รฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขภ�พอน�มัย 
ที่ดี (และไม่ทำ�ก�รใดที่เป็นผลร้�ยต่อสุขภ�พ อน�มัยแก่ลูกค้�) 
รวมถึง ดูแลสถ�นที่ทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ และมีคว�มปลอดภัย
อยู่เสมอ 

การป้องกันโรคร้ายแรง

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รในก�รป้องกันเกี่ยวกับโรคร้�ยแรงต่�งๆ 
โดยก�รให้คว�มรู้ ก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รฝึกอบรมจ�กบุคล�กร
เชี่ยวช�ญ พร้อมทั้งก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อและกิจกรรมให้แก่
พนักง�น และชุมชน รวมถึงก�รดำ�เนินแผนป้องกันโรคระบ�ด โดย

ก�รฉีดวัคซีนให้แก่พนักง�นเป็นประจำ�ทุกปีอีกด้วย

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-1

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บรษิทัฯ ไดเ้หน็ถงึก�รยกระดบัก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติคนพกิ�ร
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้คนพิก�รได้มีโอก�สแสดงคว�ม
ส�ม�รถ ซึง่กอ่ใหเ้กดิก�รมรี�ยได ้พึง่พ�ตนเองได ้และลดภ�ระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้ก�รอุปก�ระเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นก�ร 
ส่งเสริมให้คนพิก�รเป็นพลังสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งท�งเศรษฐกิจ
ของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพ�ะกลุ่มคนพิก�รที่อยู่
ในกลุ่มวัยแรงง�น ทั้งนี้ ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำ�หนดม�ตรก�ร
สำ�คัญเกี่ยวกับก�รส่งเสริมอ�ชีพและคุ้มครองก�รมีง�นทำ�ของคน
พิก�ร 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต�ม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร พ.ศ.2550 ม�ตร� 33 และม�ตร� 
35 โดยมีก�รรับผู้พิก�รเข้�ทำ�ง�นในแผนกต่�งๆ ร่วมกับก�รให้
สัมปท�นจัดสถ�นที่จำ�หน่�ยสินค้� จ้�งเหม�บริก�รล่�มภ�ษ�มือ 
และผู้ดูแลคนพิก�ร รวมจำ�นวน 55 คน คิดเป็นอัตร�ส่วนระหว่�ง
คนปกติกับคนพิก�รที่ 1 ต่อ 100 คน ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

2560 2561 2562

5658 55

55คน

55
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนมีจิตสำ�นึกด้�นคว�ม
ปลอดภัย ด้วยก�รให้คว�มรู้และก�รฝึกอบรมและส่งเสริมให้
พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์และประเมินคว�มเสี่ยง
จ�กก�รทำ�ง�น เพื่อจัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจ�กก�รปฏิบัติง�น 
ตลอดจนใหม้กี�รคน้ห�ส�เหตเุพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิอบุตัเิหตซุำ�้ และ
มีก�รรณรงค์ให้ดำ�เนินโครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกด้�นคว�มปลอดภัย
อย่�งต่อเนื่อง

1) โครงการ NEAR MISS

บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจ�กก�รปฏิบัติง�น เน้น
ก�รค้นห�ส�เหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซำ้� และส่งเสริมให้
พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์และประเมินคว�ม
เสี่ยงจ�กก�รทำ�ง�น

2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักง�นทุกฝ่�ยมีส่วนร่วมในก�รรักษ�คว�ม
สะอ�ด คว�มเป็นระเบียบของสำ�นักง�น และบริเวณที่ปฏิบัติ
ง�น

3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รจัดกิจกรรมประช�สัมพันธ์เรื่องคว�ม
ปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คว�มรู้และเป็นก�รกระตุ้น
พนักง�นให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในก�รปฏิบัติง�น เช่น 
นิทรรศก�รสัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น ครั้งที่ 19 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กันย�ยน 2562 ที่ผ่�นม�

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รฝึกอบรมด้�นคว�มปลอดภัยมุ่งเน้นก�ร
ใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รใชอ้ปุกรณใ์นก�รปฏบิตังิ�นและวธิปีฏบิตัิ
ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝัน

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีก�รทำ�ว�รส�ร เพื่อประช�สัมพันธ์ถึงม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภยัทีค่วรรู ้วธิกี�รปอ้งกนัเหตกุ�รณท์ีไ่มพ่งึประสงค ์
โดยจะจัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือน มีก�รสื่อส�รผ่�นท�ง 
Intranet ของบริษัทฯ และยังจัดทำ�เป็นว�รส�รแจกให้กับ
พนักง�นทั่วไป

ก�รฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ประจำ�ปี 2562, ก�รอบรมเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น,  
โครงก�รสัปด�ห์คว�มปลอดภัย ประจำ�ปี 2562, ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำ�
ปี 2562, ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำ�ปี 2562

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5 

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟา้ลัดวงจร
เครื่องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ในบริเวณห้องเครื่องท�าความเย็นใกล้กับโรงงาน
แปรรูปอาหารปรุงสุก ซึ่งท�าให้ทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท�าประกันการคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย 
ภายหลังจากเหตุการณ์ บริษัทฯ มีการประเมินความเสียหาย และด�าเนินการแก้ไข  
โดยเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในทกุๆ ขัน้ตอน เพ่ือป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุและ
เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องท�งรับเรื่องร้องเรียนของพนักง�น 
และกระบวนก�รดำ�เนินก�รเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้
กำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน 
ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ร้องเรียนส�ม�รถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุร�ยละเอียด
ของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหม�ยเลขโทรศัพท์
ที่ส�ม�รถติดต่อได้ และส่งม�ยังคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ 2 
ช่องท�ง คือ

1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภ�ยในโรงง�น

2) หน้�เว็บไซต์ภ�ยในของบริษัทฯ  ซึ่งข้อมูลก�รร้องเรียน
จะสง่ม�ยงัฝ�่ยบคุคลของบรษิทัฯ โดยตรงเพือ่สง่ตอ่ให้
กับคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อไป

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมก�รตรวจสอบจะเป็นผู้พิจ�รณ�เรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รสอบสวน 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับก�รร้องเรียนและดำ�เนินก�ร
แก้ไขอย่�งเหม�ะสมโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะติดต�มผล
คว�มคืบหน้�เป็นระยะซึ่งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลก�ร
ดำ�เนินง�นภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทร�บ 
และคณะกรรมก�รตรวจสอบจะร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัท
ทร�บ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระทำ�โดยเจตน�สุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่ส�ม�รถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รักษ�ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ โดย
จำ�กัดเฉพ�ะผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบเรื่องร้อง
เรียนเท่�นั้นที่จะเข้�ถึงข้อมูลดังกล่�วได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล
จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้�ที่เก็บ
รักษ�ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกส�รหลักฐ�นของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ ห้�มเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นก�รเปิดเผยต�มหน้�ที่ที่
กฎหม�ยกำ�หนด

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2562 อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กก�รบ�ดเจ็บลดลงจ�ก
ปี 2561 และไม่พบก�รเสียชีวิตจ�กก�รทำ�ง�น ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุก�รเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำ�ม�ป้องกันและแก้ไข 
ลดอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตร�ก�รหยุดง�นจ�กก�ร 
บ�ดเจ็บด้วย นอกจ�กนี้ มีก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยและสภ�พ
แวดล้อมในก�รทำ�ง�นเพื่อเสนอแนะแนวท�งก�รปรับปรุงแก้ไข

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยอัตร�ก�รบ�ดเจ็บที่มีก�ร 
หยุดง�น ไว้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1 ล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น โดยใช้
อัตร�ก�รบ�ดเจ็บที่มีก�รหยุดง�นของปีก่อนหน้�เป็นเกณฑ์ในก�ร
กำ�หนดเป้�หม�ย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตร�ก�รบ�ดเจ็บที่มี
ก�รหยุดง�น 9.76 ครั้งต่อ 1 ล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น ซึ่งถือว่�ดีกว่�
เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง/ปี) 

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน (ครั้ง/ 1 ล้านชั่วโมงการท�างาน) 

2560 2561 2562

หยุดงานไม�เกิน 3 วัน

ไม�หยุดงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน25

9383
43

54 42

52

1

9.76
2560 2561 2562

9.76

เป�าหมาย < 10.00

ครั้ง / 1 ล�านชั่วโมงการทํางาน 10.017.72

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-9
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที่เป็นธรรม 
รวมถึงสร้�งคว�มมั่นคงในส�ยอ�ชีพและมีโอก�สก้�วหน้�
ในอ�ชีพอย่�งเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิก�รด้�นต่�งๆ 
สำ�หรับพนักง�นของบริษัทฯ ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น 
ประกันสังคม และนอกเหนือจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น มี
ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุให้แก่พนักง�นข�ย พนักง�น
ส�รสนเทศ รวมทั้งพนักง�นที่ปฏิบัติง�นต่�งจังหวัด ให้ก�ร
ช่วยเหลือสำ�หรับชุดฟอร์มพนักง�น รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่�งๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักง�นสำ�หรับค่�พิธี
ฌ�ปนกิจบิด�ม�รด�ที่เสียชีวิตของพนักง�น ทุนก�รศึกษ�
สำ�หรับบุตรพนักง�น เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ก�รคำ�นึงเรื่องคว�มเป็นอยู่ของพนักง�น 
นอกเหนือเวล�ก�รปฏิบัติง�น ก็เป็นสิ่งสำ�คัญที่บริษัทฯ 
ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิก�รช่วยเหลือที่พัก
อ�ศัยบริเวณใกล้ที่ทำ�ง�นจำ�นวนรวม 3 โครงก�ร 22 อ�ค�ร 
ประกอบด้วยห้องพักม�กกว่� 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วย
คว�มสะดวก ปลอดภัย และส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ อย่�งครบ
ครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถ�นรับเลี้ยงเด็ก ที่มีม�ตรฐ�นได้รับ
ใบอนุญ�ตจัดตั้งสถ�นรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหล�น
ของพนักง�น ในขณะที่พนักง�นปฏิบัติง�นด้วย
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การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนกังาน

บริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กร โดยสนับสนุน
ให้พนักง�นมีก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ศักยภ�พ มีทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และก�รทำ�ง�นเป็นทีม โดยผ่�น
กระบวนก�รฝึกอบรม ก�รสัมมน� ก�รดูง�น เพื่อให้พนักง�นได้
รับก�รพัฒน�อย่�งมีประสิทธิภ�พ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นก�รเลื่อน
ตำ�แหน่งจ�กภ�ยใน และมีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญสำ�หรับก�รเติบโตของธุรกิจอย่�งมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนก�รพัฒน�องค์กรและทรัพย�กร
บุคคล โดยเน้นกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ ก�รกำ�หนด
บทบ�ทหน้�ที่ของพนักง�นให้ชัดเจน ก�รกำ�หนดผลตอบแทนที่
เหม�ะสมและปรับปรุงโครงสร้�งเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ก�ร
พฒัน�ระบบก�รประเมินและเพิม่สมรรถนะก�รทำ�ง�นของพนกัง�น 
ทีผ่�่นม� บรษิทัฯ ไดจ้ดัก�รฝกึอบรมหลกัสตูรต�่งๆ อ�ท ิปฐมนเิทศ
พนักง�นใหม่ ภ�วะผู้นำ�พลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริห�รคุณภ�พ 
เป็นต้น

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรก�รฝึกอบรมอย่�ง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้�หม�ย และทิศท�งขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะย�ว และเพื่อพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์
ของบุคล�กร ให้มีคว�มรู้เฉพ�ะท�ง คว�มรู้ด้�นเทคนิค คว�มรู้
ด้�นบริห�ร และคว�มรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต 
นอกเหนือจ�กนั้น บริษัทฯ ได้มีก�รจัดอบรมให้คว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้�นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน อ�ทิ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ม�ตร� 11/1 ก�รเปลี่ยนแผน 
นโยบ�ย กฎหม�ยแรงง�นให้แก่พนักง�น ตลอดจนสนับสนุนให้มี
ก�รสัมมน� ดูง�น เพื่อให้พนักง�นได้มีโอก�สแลกเปลี่ยนคว�มรู้
และประสบก�รณ์กับองค์กรอื่นๆ และนำ�ม�ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�
องค์กร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำ�นวนชั่วโมงก�รอบรมพนักง�นทั้งหมด 
695,600 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงก�รอบรมพนักง�นเฉลี่ยอยู่
ที่ 129 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีคว�มหล�กหล�ย
ครอบคลุมทักษะที่จำ�เป็น เช่น นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต
และก�รคอร์รัปชัน, ก�รอบรมคว�มปลอดภัยเบื้องต้น, ก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พพลังง�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ระเบียบ
ปฏิบัติง�นก�รจัดก�รข้อกำ�หนดกฎหม�ยด้�นแรงง�น, ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง, คว�มปลอดภัยชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�ร
ทำ�ง�น และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

2560 2561 2562

จำ�นวนชั่วโมงในก�รอบรม 840,882 612,002 695,600

จ�านวนชั่วโมงในการอบรมพนักงาน (ชั่วโมง)

ชั่วโมง/คน
129

2560 2561 2562

95123 129

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

ชั่วโมงการอบรมพนักงานในปี 2562

695,600 ชั่วโมง

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5, GRI 404-1
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และเชื่อมั่นว่�ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่
ดี ก�รมีคณะกรรมก�รและผู้บริห�รที่มีวิสัยทัศน์และมีคว�มรับผิด
ชอบตอ่หน�้ที ่มกีลไกก�รควบคมุและก�รถว่งดลุอำ�น�จ เพือ่ใหก้�ร
บริห�รง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใสและตรวจสอบได้ ก�รเค�รพสิทธิ
คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี จะเปน็ปจัจยัสำ�คญัในก�รเพิม่มลูค�่และผลตอบแทนสงูสดุ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะย�ว 

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ภ�ยใต้
หลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้กำ�หนดของ
องคก์�รเพือ่คว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิและก�รพฒัน� (OECD) เพือ่
ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนักง�นของบริษัทฯ และกำ�หนดให้มีก�รทบทวนนโยบ�ยและแนว
ปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้เหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงซึ่งอ�จ
เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ สภ�พแวดล้อม สถ�นก�รณ์ หรือกฎหม�ย 
(ร�ยละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภ�ยใต้หัวข้อ นโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร)

ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร ต�มโครงก�ร Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลแห่งช�ติ จำ�นวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 
92% จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ร่วม
กับ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต. และได้รับผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือ
หุ้น ประจำ�ปี 2562 จัดโดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สม�คม
บริษัทจดทะเบียน และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนน 99 คะแนน

3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล 
    และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรม

บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก
โครงการ CGR ในปี 2562 ระดับ 
“ดีเลิศ”

GRI 102-16, GRI 102-17 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 419-1

นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณธุรกิจ
ที่เป็นส�กล โดยกำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ต้อง
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รละเมิด 
ฝ่�ฝืนกฎหม�ย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่ได้กระทำ�คว�มผิด หรือ
กระทำ�ก�รใดๆ ในลักษณะฝ่�ฝืนกฎหม�ย พระร�ชบัญญัติบริษัท
มห�ชนจำ�กัด และกฎระเบียบของหน่วยง�นท�งก�รที่กำ�กับดูแล 
อ�ทิเช่น สำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่�งใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หนี้ 
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่�งเท่�เทียมกัน ทั้งยังส่ง
เสรมิก�รแขง่ขนัท�งก�รค�้อย�่งเสร ีหลกีเลีย่งก�รดำ�เนนิก�รทีอ่�จ
กอ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนแ์ละก�รละเมดิทรพัยส์นิท�ง
ปญัญ� ตอ่ต�้นก�รทจุรติทกุรปูแบบ รวมถงึสง่เสรมิคว�มรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมในหว่งโซธ่รุกจิทกุขัน้ตอน (Business Chain) (ร�ยละเอยีด
อยู่ใน www.gfpt.co.th ภ�ยใต้หัวข้อ คู่มือจริยธรรมท�งธุรกิจ)

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หม�ยถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มี 
ตวัตน เชน่ สงัห�รมิทรพัย ์อสงัห�รมิทรพัย ์เทคโนโลย ีสตูรก�รผลติ 
เอกส�รสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นคว�มลับของ 
บริษัทฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประม�ณ
ก�รท�งก�รเงิน ข้อมูลด้�นทรัพย�กรบุคคล 
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กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ มีหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบในก�รดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย 
สูญห�ย และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่นำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงก�รเปิดเผย
ข้อมูลที่มีส�ระสำ�คัญและยังมิได้เปิดเผยสู่ส�ธ�รณชน หรือก�รใช้
ประโยชน์จ�กข้อมูลที่เป็นคว�มลับของบริษัทฯ อย่�งเด็ดข�ด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์  

บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้บุคล�กรปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือ
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ไม่ว่�จะเป็น
เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คว�มลับท�งก�รค้� และ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ด้�นอื่นที่กฎหม�ยกำ�หนด อ�ทิเช่น ก�ร
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องต�มกฎหม�ย โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่�นก�รตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเท่�นั้น ก�รส่งเสริมให้
พนักง�นตรวจสอบผลง�นหรือข้อมูลที่ใช้ในก�รปฏิบัติง�นว่�ไม่
เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการ Col lect ive Act ion 
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกโครงก�ร Collective 
Action Coalition: CAC ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต 
บรษิทัฯ มกี�รจดัก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ในเรือ่งก�รทจุรติ คอรร์ปัชนั 
และกำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะ
กรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ประก�ศใช้ โดยมีกำ�หนดสื่อส�รให้แก่
พนกัง�นทกุระดบั ตัง้แตข่ัน้ตอนก�รปฐมนเิทศพนกัง�นใหม ่ตลอด
จนมีก�รว�งแผนพัฒน�ก�รรณรงค์เรื่องก�รปฏิบัติก�รต่อต้�นก�ร
ทจุรติคอรร์ปัชนัไปยงัองคก์รผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในอน�คตต�ม
ลำ�ดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินก�รรณรงค์ ส่งเสริม
ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนดำ�เนินก�รส่งเสริม
ให้คู่ค�้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ร�ยอื่นๆ ร่วมปฏิบัติต�ม
โครงก�ร Collective Action Coalition: CAC ของภ�คเอกชนไทย
ในก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลำ�ดับต่อไป

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

“ห�้มคณะกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทั จเีอฟพที ี 
จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ดำ�เนินก�รหรือยอมรับก�รทุจริต
และก�รคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม เพื่อห�
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่�จะอยู่ใน
ฐ�นะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน โดยนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยง�นทั้งภ�ยนอกและภ�ยในที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และ
จะใหม้กี�รประเมนิผลก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ
และก�รคอร์รัปชันนี้อย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวท�งก�ร
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้สอดคล้องกับก�ร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของท�งบริษัทฯ และข้อ
กำ�หนดของกฎหม�ย”

โดยร�ยละเอียด คำ�นิย�ม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องท�งก�รแจ้ง และ
ก�รรับเรื่องร้องเรียนก�รทุจริต และก�รคอร์รัปชัน ปร�กฏบนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th ภ�ยใต้หัวข้อ นโยบ�ยก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญห�หรือข้อบกพร่องที่เป็น
ส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับก�รดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�ร
แขง่ขนั ก�รทำ�ล�ยคว�มน�่เชือ่ถอื ก�รผกูข�ดท�งก�รค�้ เหตกุ�รณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่�ปรับหรือก�รถูก
ลงโทษที่ไม่ใช่ก�รปรับ อันเนื่องจ�กก�รดำ�เนินง�นไม่สอดคล้องกับ
กฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง และก�รละเมิดจรรย�บรรณใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจแต่อย่�งใด

นโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ 

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยจริยธรรมคว�มรับผิดชอบ
สำ�หรับคู่ค้�ธุรกิจ โดยตระหนักถึงก�รบริห�รจัดก�รให้เป็นไป
ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งให้คู่ค้�ธุรกิจลงน�มปฏิบัติต�ม
แนวท�งปฏิบัติของคู่ค้�ธุรกิจ โดยครอบคลุมในเรื่องก�รเค�รพ
สิทธิมนุษยชน ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม ก�รจ้�งง�น
อย�่งถกูกฎหม�ย คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น ก�รจดัก�รตอ่สภ�พ
แวดล้อม และก�รมีจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ มกี�รประเมนิคว�มเสีย่งทีอ่�จเกดิจ�กคูค่�้  
โดยมกี�รจดัทำ� Supplier Self-Assessment เพือ่เปน็ก�รจดัลำ�ดบั
คู่ค้�ร�ยสำ�คัญที่มีนัยต่อคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ



150 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้�น
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ภ�ยใต้หลักพื้นฐ�นท�งจริยธรรม เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรม
ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้นำ�หลกัก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รที่ดีม�เป็นแนวท�ง เพื่อรักษ�ดุลยภ�พของก�รดำ�เนิน
ง�นทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไป
สู่ก�รพัฒน�ธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืน 

4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพ่ึงพิง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน 
(Whistle-Blowing Service)

คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีกระบวนก�รจัดก�รและช่อง
ท�งในก�รรับแจ้งเบ�ะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ จ�ก
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   
ท�งอีเมล์  : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรส�ร   : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์ : กรรมก�รอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มท่ี 2 แขวงบ�งมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท

ท�งอีเมล์  : bod@gfpt.co.th
โทรส�ร  : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์  : กรรมก�รบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มท่ี 2 แขวงบ�งมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ

ท�งอีเมล์  : nrgc@gfpt.co.th
โทรส�ร  : 0 2473 8398
ท�งไปรษณีย์  : คณะกรรมก�รสรรห�  พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  
    และกำ�กับดูแลกิจก�ร
    บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
    อ�ค�รจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระร�มท่ี 2 แขวงบ�งมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมก�รอิสระ กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร หรือช่องท�งอื่นใด ที่
ได้รับแจ้งเบ�ะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่�งๆ จ�กผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ จะทำ�ก�รพจิ�รณ�เบือ้งตน้ว�่ เรือ่งทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีนเข�้ข�่ย
ประเภทใด ห�กเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรม�ภิบ�ล และ
จริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยง�นที่รับเรื่องร้องเรียน 
จะดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รสรรห� 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร 
รวบรวมหลักฐ�น สืบค้นข้อมูล และพิจ�รณ�ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
หรือห�กข้อร้องเรียนดังกล่�วเข้�ข่�ยก�รกระทำ�ผิด ทุจริต (Fraud) 
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยง�นที่รับเรื่องจะดำ�เนินก�ร
ประส�น เสนอเรื่องให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในร่วมดำ�เนินก�ร 
และนำ�เสนอแก่คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�ต่อไป

บริษัทฯ ได้มีโอก�สเข้�มีส่วนร่วมในก�รเป็นสม�ชิก “สมาคม

ผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�งส่งเสริมกิจก�ร
ผู้ทำ�ฟ�ร์มเลี้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภัณฑ์จ�กไก่เพื่อส่งออก โดย
สม�คมฯ จะให้ก�รสนับสนุน ข้อมูลข่�วส�ร สถิติท�งเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบทคว�มวิช�ก�รและง�นวิจัยต่�งๆ เพื่อพัฒน�
คุณภ�พไก่ และผลิตภัณฑ์จ�กไก่ ตลอดจนวิวัฒน�ก�รกระบวนก�ร
ผลิตต่�งๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปต�มม�ตรฐ�นในก�รส่งออกรวมถึง
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนคว�มรู้ ข้อมูลก�รเฝ้�ระวังและแนวท�งก�ร
ป้องกันโรคระบ�ด รวมถึงทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภ�พในก�ร
เจรจ� ข้อตกลง แก้ปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
สม�ชิกสม�คมฯ ส�ม�รถช่วยประส�นคว�มส�มัคคีแก่เหล่�สม�ชิก
ได้ ซึ่งเหล่�นี้ล้วนเป็นก�รช่วยส่งเสริมร�ยได้อุตส�หกรรมก�รส่ง
ออกผลิตภัณฑ์จ�กไก่ ช่วยกระตุ้นภ�คเศรษฐกิจทั้งในและระหว่�ง
ประเทศใหม้คีว�มมัน่คงขึน้ ชว่ยพฒัน�คณุภ�พสงัคมทัง้ในเรือ่งก�ร
จ้�งง�นและคุณภ�พชีวิตจ�กสินค้�บริโภคที่มีคุณค่� รวมถึงช่วยใน
เรือ่งก�รดำ�เนนิธรุกจิทีค่ำ�นงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหด้ยีิง่ขึน้ 
นับเป็นคว�มภ�คภูมิใจให้บริษัทฯ อย่�งหนึ่งด้วย

GRI-102-12, GRI 102-13
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2.   สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบ�ยสนับสนุนผู้ด้อยโอก�สท�งสังคมในถิ่น
ชนบท และทุรกันด�ร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัติต่�งๆ 
และมีนโยบ�ยส่งเสริมให้คุณภ�พชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนห่�งไกล มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี มีก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมี
ก�รดำ�เนนิก�รต่�งๆ ผ�่นกจิกรรมที่บรษิทัฯ จดัทำ�ขึ้นเอง และ/หรอื 
ผ่�นหน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรก�รกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งก�รจัด
กิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีก�รพูดคุย และรับฟัง
คว�มคดิเหน็จ�กชมุชน เพือ่ใหเ้ข�้ใจถงึคว�มตอ้งก�รและผลกระทบ 
ที่ชุมชนได้รับจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัด
กิจกรรมที่เป็นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ทำ�ร่วมกับชุมชน เพื่อให้
ชุมชนและสังคมมีสภ�พแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
ก�รจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 69 กิจกรรม เช่น จัดโครงก�รฝึกอบรม
ก�รปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัชมุชนคลองสีศ่อก ซึง่เปน็ก�รให้
คว�มรูด้�้นก�รปอ้งกนัและระงบัอคัคภียัแกช่มุชน, ซือ้เครือ่งอปุโภค
บริโภค มอบให้กับคนพิก�รที่ย�กจนในเขตของ อบต.บ�งเส�ธง, 
รว่มบรจิ�คเงนิในก�รจดักจิกรรมใหค้ว�มรูแ้กป่ระช�ชนด�้นย� ฯลฯ  
สนง.มูลนิธิเพื่อก�รศึกษ� คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล, 
ร่วมบริจ�คเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ก�รแพทย์ใช้ในโรงพย�บ�ลสมเด็จ
พระสังฆร�ช และบริจ�คเงินสนับสนุนโครงก�รส่งเสริมและพัฒน�
คณุภ�พชวีติของผูส้งูอ�ย ุต.คลองพล ูอ.หนองใหญ ่จ.ชลบรุ ีเปน็ตน้

3.   ท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศ�สน�และวัฒนธรรมเป็นสถ�บันท�งสังคมที่สำ�คัญซึ่งมี
อทิธพิลในก�รกำ�หนดคว�มเชือ่ ค�่นยิม และพฤตกิรรมอนัเปน็แบบ
วถิชีวีติของบคุคลในสงัคม บรษิทัฯ ตระหนกัดวี�่สงัคมไทยมศี�สน�
เป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวท�งจิตใจ จึงให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รมุ่งมั่นส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงพุทธศ�สน� ตลอดจนสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมด้�นทำ�นุบำ�รุงศ�สน� และวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรม
ผ�่นหนว่ยง�นภ�ครฐั องคก์รก�รกศุลและองคก์รเอกชนต�่งๆ รวม
ทั้งสิ้น 54 กิจกรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�รและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

1.   ส่งเสริมเยาวชน เพ่ือสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่� “เย�วชนที่ดี จะเป็นเส�หลักของสังคมที่ดี
ในวันหน้�” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของเด็ก
และเย�วชน โดยก�รสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้�ไก่ปรุง
สุกของบริษัทฯ และก�รมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ท�งก�รศึกษ�ให้
แก่เย�วชนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิตนักเรียนระดับ
ประถมศึกษ�ในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�
แก่บุตรพนักง�นกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้
แกพ่นกัง�นทีด่อีย�่งยิง่แลว้  นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิกจิกรรม
ท�งด้�นสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่�งไกล โดยมุ่งเน้น
เรื่องก�รพัฒน�คว�มรู้ของเย�วชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภ�พท�ง
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เย�วชนกล�้แสดงออกอย�่งสร้�งสรรค ์
ผ่�นโครงก�รต่�งๆ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 77 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรม
วันเด็กแห่งช�ติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่�งๆ รวม 38 แห่ง และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแก่เย�วชนด้�นต่�งๆ เช่น โครงก�ร 
“สองล้อสร้�งอน�คต จ�ก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน” 
รร.ละมูลรอดศิริ, กิจกรรมก�รแข่งขันปั่นจักรย�นเพื่อก�รกุศล  
“ปัน่ปนัน้ำ�ใจเพือ่เดก็กำ�พร�้” มลูนธิอิลัเก�ษรั, มอบสนิค�้สนบัสนนุ
โครงก�รเลีย้งอ�ห�รกล�งวนันกัเรยีน ณ รร.มลูรอดศริ,ิ รว่มบรจิ�ค
อุปกรณ์สื่อก�รเรียนก�รสอนและอ�ห�รกล�งวันมอบให้โรงเรียน
บ้�นสองแคว อ.เมือง จ.น่�น และมอบเงินสนับสนุนก�รศึกษ�ให้
บุตรพนักง�น ประจำ�ปี 2562 เป็นต้น

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน 
ชุมชน และสังคม

กิจกรรมวันเด็ก, มอบผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแก่โรงเรียนและชุมชน, ฝึกอบรมก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแก่ชุมชน, บริจ�คเงินให้มูลนิธิตงฮั้วก�รแพทย์, บริจ�คโลหิต,  
บริจ�คข้�วส�รให้แก่ผู้ประสบภัยนำ้�ท่วม, กิจกรรมก�รทำ�นุบำ�รุงศ�สน�

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 413-1
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นโยบายส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญ� บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและบริก�รอย่�งมีคุณภ�พ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�ร
ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจำ�นงที่จะบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมไว ้

ดังนี้ “ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”

5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพร�ะถือเป็นต้นทุนและต้นท�งที่
สำ�คัญของกระบวนก�รผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อ
ร่วมบรรเท�ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม และก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศของโลกด้วย 

นํ้าบาดาล

นํ้าประปา
79%

21%

สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ  
และปริมาณการใช้น�้าประปา 
และน�้าบาดาล ในปี 2562

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุก
ระดับ ในองค์กรใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ เหม�ะสม
และเพียงพอ และเกดิประโยชนส์งูสดุ รวมถงึสือ่ส�ร ใหค้ว�มรู ้ 
สนับสนุนและสร้�งจิตสำ�นึกแก่พนักง�น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่�ย ในก�รบริห�รก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�ร
ง�นด้�นสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย
อย่�งมีประสิทธิภ�พ กำ�หนดให้ทุกหน่วยง�นต้องดำ�เนินง�น
ต�มบทบ�ทหน้�ที่และต�มกฎหม�ยกำ�หนด จ�กนโยบ�ยสู่
ก�รปฏิบัติด้�นสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองระบบม�ตรฐ�นก�รจัดก�รด้�น
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้�น
ก�รจัดก�รพลังง�นต�มระบบม�ตรฐ�นส�กล และสนับสนุน
ให้มีก�รสื่อส�รถึงก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ม�ตรฐ�นสิ่ง
แวดลอ้มผ�่นชอ่งท�งก�รสือ่ส�รต�่งๆ ทัง้ภ�ยในองคก์รและสู่
ส�ธ�รณชนภ�ยนอก โดยในป ี2562 บรษิทัฯ ไดด้ำ�เนนิกจิกรรม
และโครงก�รที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ทรัพยากรน�้า

ทรัพย�กรน้ำ�เป็นสิ่งสำ�คัญในกระบวนก�รผลิตเนื้อไก่แปรรูป 
บริษัทฯ ได้มีแบบแผนก�รกำ�หนดปริม�ณก�รใช้นำ้�อย่�งเหม�ะสมใน
ทุกขั้นตอนก�รผลิต มีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลปริม�ณก�รใช้นำ้�เพื่อ
นำ�ม�วิเคร�ะห์และว�งแผนควบคุมก�รใช้นำ้�อย่�งต่อเนื่อง รวมถึง
ก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิตควบคู่ไปกับก�รวิจัยและพัฒน� วิธีก�ร 
ระบบ หรือเทคโนโลยีก�รผลิต เพื่อลดปริม�ณก�รใช้นำ้� หรือเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รใช้นำ้�ให้คุ้มค่�ม�กที่สุด

โดยในก�รใช้น้ำ�เพื่อก�รผลิตและก�รอุปโภคของบริษัทฯ มีก�ร
ใช้น้ำ�ทั้งจ�กน้ำ�ประป�และน้ำ�บ�ด�ล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญ�ต
ใช้น้ำ�บ�ด�ลจ�กสำ�นักควบคุมกิจก�รน้ำ�บ�ด�ล กรมทรัพย�กรน้ำ�
บ�ด�ล เพื่อประกอบธุรกิจอุตส�หกรรม ในปริม�ณรวมวันละไม่เกิน 
3,463 ลูกบ�ศก์เมตร 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 303-1, GRI 303-3

ปร�มาณการใช�น้ำ (ลบ.ม.)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)ปร�มาณการใช�น้ำ (พันลบ.ม.)

25612560 2562

15 15

13

2,007 1,859 2,078

ปริมาณการใช้น�้า ในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริม�ณก�รใช้น้ำ�จำ�นวน 2.078  
ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริม�ณผลผลิต ปริม�ณก�รใช้
น้ำ�เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 12.73 เป็นร้อยละ 14.51
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ทำความเย็น การผลิต อื่นๆ ปรับอากาศสำนักงาน แสงสว�าง

70% 17% 7% 5% 1%

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟา้แยกตามระบบ ในปี 2562

การใช้พลังงานไฟฟา้

เมื่อเทียบปร�มาณการใช� ไฟฟ�า ป� 2561

1.90%

ลดลง

การใช�พลังงานไฟฟ�า (พันกิโลวัตต�-ชั่วโมง)/ปร�มาณผลผลิต(ตัน)การใช�พลังงานไฟฟ�า (ล�านกิโลวัตต�-ชั่วโมง)

25612560 2562

64 64

0.46
0.440.44

63

พลังงาน

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และก�รอนุรักษ์พลังง�นม�อย่�งต่อเนื่อง มีระบบก�รจัดเก็บข้อมูล
ก�รใช้พลังง�นของกระบวนก�รผลิตเพื่อก�รวิเคร�ะห์และว�งแผน
ก�รควบคุมก�รใช้พลังง�น ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักร
อปุกรณแ์ละกระบวนก�รผลติใหม้ปีระสทิธภิ�พสงูสดุและใชพ้ลงัง�น
น้อยที่สุด

นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ไดร้ณรงคแ์ละสง่เสรมิก�รประหยดัพลงัง�น
ท�งอ้อม อ�ทิ ก�รใช้หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทนหลอดเมทัลฮ�
ไลด์ 250 วัตต์ ในห้องเก็บสินค้�และในส�ยก�รผลิต, ก�รใช้ระบบ
ประชุมท�งไกลท�งจอภ�พ (VDO Conference) และมีก�รควบคุม
ปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ในกระบวนก�รผลิต โดยก�รลดค่�ไฟฟ้�ใน
โรงง�น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังง�นไฟฟ้�และค่�ใช้จ่�ย รวมถึงลด
ผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจ�กก�รเดินท�งอีกด้วย 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�จำ�นวน 63.11 ล้�น
กิโลวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.90 จ�กปีก่อน ซึ่งปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70 ใช้ในระบบทำ�คว�มเย็น เพื่อเก็บรักษ�สินค้� และ
ร้อยละ 17  ใช้ในกระบวนก�รผลิต โดยบริษัทฯ มีม�ตรก�รปรับปรุง
ระบบห้องทำ�คว�มเย็น เพื่อประหยัดก�รใช้ง�นพลังง�นไฟฟ้�

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-4

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยอนุรักษ์พลังง�น เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นด้�นพลังง�น เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ และประโยชน์
สูงสุด โดยกำ�หนดให้ก�รอนุรักษ์พลังง�นเป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินง�นบริษัทฯ ดำ�เนินก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง
ตอ่เนือ่งใหเ้หม�ะสมกบัธรุกจิ กำ�หนดแผนเป�้หม�ยและม�ตรก�รอนรุกัษพ์ลงัง�นในแตล่ะป ีและสือ่ส�รใหพ้นกัง�นทกุคนเข�้ใจและปฏบิตัิ
ได้อย่�งถูกต้อง โดยถือว่�ก�รอนุรักษ์พลังง�นเป็นคว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดม�ตรก�ร และ
ให้คว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติต�ม ตลอดจนมีก�รติดต�มและร�ยง�นผลต่อคณะทำ�ง�นด้�นก�รจัดก�รพลังง�น อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ก�ร
สนับสนุนทรัพย�กรด้�นบุคล�กร ด้�นงบประม�ณ ด้�นฝึกอบรม และอื่นๆ ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อปรับปรุงพัฒน�ง�นด้�นก�รจัดก�ร
พลังง�น และให้มีก�รทบทวน  ปรับปรุงนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนดำ�เนินง�นด้�นพลังง�นเป็นประจำ�ทุกปี

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-4
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การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ มีระบบกำ�จัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภ�ยนอกโรงง�นและมีก�รติดต�มเฝ้�ระวังผลก�รตรวจวัดค่�ที่ปล่อยออกสู่ภ�ยนอกให้
เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยผู้ที่รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรมจะทำ�ก�รตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 ผลก�รตรวจ
วัดปริม�ณก�รปล่อยส�รเจือปนในอ�ก�ศทั้งปริม�ณฝุ่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ พบว่�ระบบกำ�จัดมลพิษท�งอ�ก�ศ
ของโรงง�นมีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กขึ้น เนื่องจ�กมีก�รปรับเปลี่ยนระบบกำ�จัดมลพิษท�งอ�ก�ศ ทำ�ให้ปริม�ณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภ�ยนอก

อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 305-7

มลพิษทางน�้า 

บริษัทฯ มีก�รควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของกฎหม�ยกำ�หนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหม�ะสม 
และมีประสิทธิภ�พสูงในก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย และมีก�รติดต�มและวัดผลคุณภ�พน้ำ�ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภ�ยนอก โดยมีก�รใช้ระบบก�ร
บำ�บัดน้ำ�เสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภ�พน้ำ�ทิ้งที่เป็นไป
ต�มกฎหม�ยกำ�หนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจ�กนี้ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�น้ำ�เสียที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว
หมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหม�ยเกี่ยวกับคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร และข้อกำ�หนดของลูกค้� จึงทำ�ให้
มีข้อจำ�กัดในก�รนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ โดยปริม�ณน้ำ�เสียที่เกิดจ�กกระบวนก�รผลิต และก�รอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 
ลูกบ�ศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีคว�มส�ม�รถรองรับน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบ�ศก์เมตร/วัน  
โดยปริม�ณน้ำ�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บัดและผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นน้ำ�ทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริม�ณเฉลี่ย 3,500 ลูกบ�ศก์เมตร/วัน และปริม�ณ
น้ำ�ทิ้งที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่เฉลี่ย 200-300 ลูกบ�ศก์เมตร/วัน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 303-3, GRI 306-1

ปร�มาณฝุ�น (mg/m3)

50.31
ลดลง

%
ปร�มาณฝุ�นอยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน

25612560 2562

129 638 317

ซัลเฟอร�ไดออกไซด� (ppm)

25612560

เกณฑ�มาตรฐาน 320

2562

5 1 2

ไนโตรเจนออกไซด� (ppm)

25612560 2562

39 47 48

เกณฑ�มาตรฐาน 200เกณฑ�มาตรฐาน 60

ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศ
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ของเสีย 

บริษัทฯ มีก�รจัดก�รของเสียแยกต�มประเภทของเสียต�มที่
กฎหม�ยกำ�หนด และมรีะบบปอ้งกนัก�รปนเปือ้นสิง่แวดลอ้มตัง้แต่
ก�รจัดเก็บ ก�รขนส่ง และก�รกำ�จัด อีกทั้งมีระบบบริห�รจัดก�ร
ของเสียอันตร�ย ก�รคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง
ก�รจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รภ�ยใน บัญชีปริม�ณของเสียที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน ก�รรวบรวมจัดเก็บอย่�งถูกวิธี ก�รส่งไปกำ�จัดโดยผู้ที่
ได้รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม 
ซึ่งส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบง�น อ�ทิ

• ขยะอันตราย 
ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภ�พ, ภ�ชนะปนเปื้อน 
และน้ำ�มนัหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้ สง่กำ�จดักบับรษิทัทีไ่ดร้บัอนญุ�ตต�ม
กฎหม�ย โดยวิธีก�รกำ�จัดจะมีทั้งนำ�ม�รีไซเคิล และฝังกลบ

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) 
เช่น ถุงพล�สติก, กระด�ษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
กำ�จัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล 
ทั้งก�รคัดแยกเพื่อจำ�หน่�ยต่อ ทำ�อ�ห�รสัตว์ หมักเพื่อทำ�เป็น
ปุ๋ย และอื่นๆ 

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีก�รส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงก�รลดปริม�ณขยะจ�กถุงพล�สติก ซึ่ง
เป็นโครงก�รรณรงค์ให้เกิดคว�มระมัดระวัง ลดคว�มผิดพล�ดใน
ก�รปฏิบัติง�นขั้นตอนก�รบรรจุสินค้� เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลือง
และปริม�ณขยะจ�กถุงพล�สติกได้

ในปี 2562 ที่ผ่�นม� บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพ�ทท�งกฎหม�ย
ในเรื่องก�รปล่อยมลพิษและของเสีย หรือก�รเกิดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจ�กก�ร
ละเมิดกฎหม�ยและข้อบังคับด้�นสิ่งแวดล้อมแต่อย่�งใด

มลพิษทางเสียง 

บริษัทฯ มีก�รตรวจวัดคุณภ�พเสียงในบรรย�ก�ศ (Ambient  
noise measurement) เพือ่วดัระดบัคว�มดงัเสยีงจ�กโรงง�นเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง และวดัระดบัเสยีงรบกวน โดยระดบัคว�มดงัเสยีงทีป่ลอ่ย
ออกสูภ่�ยนอกใหเ้ปน็ไปต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด ดำ�เนนิก�รตรวจวดั
โดยผู้รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม โดยในปี 2562 ผล
ก�รตรวจวัดระดับคว�มดังเสียงจ�กโรงง�นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงรบกวน พบว่�ทุกจุดตรวจวัดมีค่�อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น
ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ทั้งหมด

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 306-2, GRI 306-3

สรุปปริมาณของเสีย ในปี 2562

ปร�มาณขยะรวม (ตัน)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)ปร�มาณขยะรวม (พันตัน)

25612560 2562

0.16
0.17 0.18

22 25 26

ระดับความดังเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq)

บร�เวณหน�าโรงงาน บร�เวณหลังโรงงาน

25612560 2562

66 61 66
25612560 2562

66 59 60

มาตรฐาน 70 มาตรฐาน 70

มาตรฐาน 10 มาตรฐาน 10

ระดับเสียงรบกวน (dBA)

บร�เวณหน�าโรงงาน บร�เวณหลังโรงงาน

25612560 2562

9 9 9
25612560 2562

8 2 9

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความดังและเสียงรบกวน

จ�านวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า ในปี 2562 (พันใบ/ตัน)

จำนวนถุงทิ้ง (ใบ)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)จำนวนถุงทิ้ง (พันใบ)

25612560* 2562

12.71
15.26

12.01

1,746 1,755 2,185

*มีก�รปรับปรุงตัวเลขปี 2560 ต�มระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลปัจจุบัน

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
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คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) 
มีจำ�นวน 5 ท่�น ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น และกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รจำ�นวน 
2 ท่�น โดยคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร มีคุณสมบัติครบถ้วนต�ม
กฎหม�ย และกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งได้ปฏิบัติต�มหน้�ที่ ต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งในรอบปี 2562 คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจก�ร ได้มีก�รจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 2 ครั้ง โดยมีก�รห�รือเกี่ยวข้องกับบทบ�ทหน้�ที่ 
และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร ซึ่งส�ม�รถสรุป
ได้ดังนี้

• พิจ�รณ�ก�รสรรห� คัดเลือก และกล่ันกรองคุณสมบัติของผู้ท่ีเหม�ะสมจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 
โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต�มองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
บริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญ ซึง่จะคัดเลือกผู้
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือนำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ และนำ�เสนอต่อท่ี
ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

• จดัให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบัิติง�นของคณะกรรมก�รบริษทั คณะกรรมก�รชดุย่อย และประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร (CEO) เป็นประจำ�ทกุปี อย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวท�งก�รประเมนิตนเองของคณะกรรมก�ร 
จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับลักษณะและโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร 
และร�ยง�นผลก�รประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งในปี 2562 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และประธ�นกรรมก�รบริห�ร (CEO) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แสดงให้เห็น
ถึงคว�มพอใจในผลก�รปฏิบัติง�นในช่วงปีท่ีผ่�นม�

• พิจ�รณ�หลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และผู้บริห�ร 
ให้มีผลตอบแทนท่ีเหม�ะสมกับหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ โดยพิจ�รณ�จ�กข้อมูลเปรียบเทียบอัตร�ค่�
ตอบแทนกรรมก�รของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตส�หกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

• มีก�รทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�งๆ ให้มีคว�มเป็นปัจจุบัน เหม�ะสมกับลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ ทันต่อก�รเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์
ของหน่วยง�นท�งก�รท่ีกำ�กับดูแล

• ร�ยง�นเก่ียวกับก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร ผลก�รจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลก�รรับข้อร้องเรียนด้�นจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รเพ่ือทร�บ
เป็นประจำ�ทุกปี รวมท้ังให้คว�มเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต�มคว�มเหม�ะสม

จ�กก�รดำ�เนินง�นข้�งต้น คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร มีก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร รวมไปถึงคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

นพ. สาธิต   กรเณศ
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�  

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทั จเีอฟพที ีจำ�กดั (มห�ชน) ประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระจำ�นวน 3 ท�่น ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุดิ�้นก�รเงนิ  
ก�รบัญชี กฎหม�ย และก�รบริห�รจัดก�ร โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.ส�ธิต กรเณศ ประธ�นคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ น�ยป�รเมศ เหตระกูล กรรมก�รตรวจสอบ และ น�ยธน�ธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบทุกท่�น มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มกฎหม�ย กฎระเบียบที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับ
คณะกรรมก�รตรวจสอบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษ�ผล
ประโยชน์ของกรรมก�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่เป็นก�รเฉพ�ะ  

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติต�มหน้�ที่ ต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท อ�ทิ ก�รกำ�กับ
ดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ รวมถึงก�รสอบท�นงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร และงบก�รเงินรวม เพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รกำ�กับดูแลระบบง�นตรวจสอบ 
ทั้งด้�นก�รตรวจสอบก�รจัดก�รท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติก�รและก�รจัดระบบควบคุมภ�ยในให้เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติ
ง�นม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้บริห�รและกรรมก�รบริห�ร ปฏิบัติหน้�ที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต คว�ม
รับผิดชอบ และได้บริห�รกิจก�รต�มนโยบ�ยของบริษัทฯ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้มีก�รจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบได้เข้�ร่วมประชุมทุกครั้ง  
โดยได้มีก�รห�รือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริห�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่�งๆ 
โดยสรุป ดังนี้
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จะร�ยง�นประเด็นข้อบกพร่องที่สำ�คัญ พร้อมทั้งแนวท�งแก้ไขไป
ยังคณะกรรมก�รบริษัทด้วยเสมอ วิธีก�รนี้จะเป็นก�รส่งเสริมให้
ผู้บริห�รของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภ�พต่อก�รบริห�รธุรกิจอย่�งบรรลุผล มีระบบปฏิบัติง�น
ทีม่ปีระสทิธภิ�พ ตลอดจนมกี�รดแูลรกัษ�ทรพัยส์นิ และก�รบรหิ�ร
บุคล�กรที่มีประสิทธิผล นอกจ�กนี้ ยังได้ประเมินระบบก�รควบคุม
ภ�ยในท�งด้�นก�รบริห�ร ด้�นก�รบัญชีและก�รเงิน ก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ย กฎระเบียบและคว�มปลอดภัย ก�รทุจริตคอร์รัปชัน
และด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ ต�มแนวท�งทีก่ำ�หนดโดยสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลก�ร
ประเมินของผู้สอบบัญชี  ดังนั้น  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�ม
เห็นว่� โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภ�ยใน
ที่เหม�ะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีก�รติดต�ม วิเคร�ะห์ และร�ยง�นก�ร
เปลี่ยนแปลงของกฎหม�ย กฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
และดำ�เนินก�รให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ
ต่�งๆ นั้นอย่�งถูกต้อง และคณะกรรมก�รตรวจสอบได้เฝ้�ติดต�ม
จ�กก�รสอบท�นง�นต่�งๆ เพื่อให้มั่นใจว่� บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ
ต�มข้อกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ด
ทุน สำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ พบว่� บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย 
และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2562 แล้ว

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดส้อบท�นงบก�รเงนิประจำ�ไตรม�ส 
และงบก�รเงิน ประจำ�ปี 2562 ทั้งในส่วนงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
และงบก�รเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
และฝ่�ยจัดก�ร ทั้งในประเด็นคว�มถูกต้องเชื่อถือได้ และคว�ม
เหม�ะสมก่อนจะมีก�รนำ�เสนองบก�รเงินเพื่อขออนุมัติจ�กที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท โดยก�รสอบท�นจะมุ่งเน้นร�ยก�ร
บญัชทีีส่ำ�คญั ร�ยก�รทีม่กี�รเปลีย่นแปลงอย�่งมนียัสำ�คญั ร�ยก�ร
ปรับปรุง ร�ยก�รประม�ณก�รท�งบัญชี ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชี ตลอดจนก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มสำ�คัญ พร้อมฟังก�ร
ชี้แจงและซักถ�มผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่�งบก�รเงินดังกล่�ว
ถูกต้องต�มที่ควรและได้จัดทำ�ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป  
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� งบก�รเงินในปี 2562 มี
คว�มถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�ร
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปตลอดจนก�รเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำ�คญั เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ได้ว่�งบก�รเงินได้แสดงร�ยก�รอย่�งเหม�ะสม ชัดเจน เพียงพอ  
ทนัเวล� และเปน็ประโยชนอ์ย�่งแทจ้รงิตอ่นกัลงทนุ และบคุคลอืน่ๆ 
ที่ใช้ประโยชน์จ�กงบก�รเงิน

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับ 
ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักคว�มระมัดระวัง 
คว�มสมเหตุสมผล และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้ก�รเปดิเผยขอ้มลูอย�่งเพยีงพอ ต�มเงือ่นไขทีต่ล�ด
หลักทรัพย์ฯ กำ�หนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ   

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและทบทวนระบบควบคุม
ภ�ยในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ 
อย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นไปอย่�งอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
รวมทั้งมีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รตรวจสอบทั้งในด้�นบุคล�กร และ
ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นวิช�ชีพอย่�ง
ต่อเนื่อง โดยพิจ�รณ�จ�กร�ยง�นผลก�รตรวจสอบภ�ยใน ประจำ�
ปี 2562 ของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจ
สอบได้เยี่ยมชมก�รปฏิบัติง�นจริง เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในระบบ
ง�นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบก�ร
ควบคมุภ�ยในใหม้ปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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นพ.สาธิต   กรเณศ 
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

นายปารเมศ   เหตระกูล 
กรรมก�รตรวจสอบ

ประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ผลก�ร
ประเมินพบว่� คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีขอบเขตและผลก�ร
ปฏบิตัหิน�้ทีส่อดคลอ้งต�มแนวท�งก�รปฏบิตัทิีด่ ีและกฎบตัรคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ อนัมสีว่นชว่ยเสรมิสร�้งก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่
ดีได้อย่�งมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีคว�มเห็น
ว่� คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รปฏิบัติต�มหน้�ที่ และคว�ม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย โดยใช้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถประกอบ
กับคว�มรอบคอบ และมีคว�มเป็นอิสระอย่�งเพียงพอ โดยไม่มีข้อ
จำ�กัดในก�รได้รับข้อมูลทั้งจ�กผู้บริห�ร พนักง�น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน

โดยสรุปภ�พรวมแล้ว คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� คณะ
กรรมก�รบรษิทั ตลอดจนผูบ้รหิ�ร และกรรมก�รบรหิ�รของบรษิทัฯ มี
จรยิธรรม และคว�มมุง่มัน่ในก�รปฏบิตัหิน�้ที ่เพือ่ใหบ้รรลเุป�้หม�ย
ของบรษิทัฯ อย�่งมคีณุภ�พ อกีทัง้ไดใ้หค้ว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ตอ่ก�ร
ดำ�เนนิง�นภ�ยใตร้ะบบก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีม่ปีระสทิธผิล โปรง่ใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสมเพียงพอ  
มรี�ยง�นท�งก�รเงนิทีเ่ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
และกฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค 
กรรมก�รตรวจสอบ

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน 
เพื่อให้มั่นใจว่� ก�รดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภ�ยในเป็นไปอย่�งมี
ประสทิธภิ�พ และมปีระสทิธผิลเพือ่ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ และผู้
ถอืหุน้ โดยไดส้อบท�นภ�รกจิ ขอบเขตก�รปฏบิตังิ�น และภ�ระหน�้ที่
คว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมถึงสอบท�น 
และอนุมัติแผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีของฝ่�ยตรวจสอบ
ภ�ยใน ซึง่ครอบคลมุทัง้ในสว่นของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่ในก�ร
สอบท�นนั้น คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ถึงคว�มเพียงพอ 
ของอัตร�กำ�ลัง ผลก�รตรวจสอบต�มฐ�นคว�มเสี่ยง คว�มเป็น
อิสระของก�รตรวจสอบภ�ยใน และได้ให้คำ�แนะนำ�อย่�งสร�้งสรรค์
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ยังได้เน้นบทบ�ทของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในโดยใช้หลักก�ร
ดำ�เนินง�น ได้แก่ ก�รทำ�ง�นเป็นระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน 
บคุล�กรตรวจสอบภ�ยในตอ้งก�้วทนัตอ่ก�รเปลีย่นแปลงท�งธรุกจิ 
และเน้นก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศท�งก�ร
ดำ�เนินง�นขององค์กร

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี    

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจ�รณ�ถึงทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มน่�เชื่อถือ  
และประสบก�รณ์ในก�รตรวจสอบ รวมถึงผลก�รประเมินคว�ม
เป็นอิสระและคุณภ�พของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้ได้รับทร�บถึง
ผลก�รสอบบัญชี และสภ�พแวดล้อมของก�รควบคุมภ�ยในอย่�ง
เป็นอิสระ นอกจ�กนี้ ยังพิจ�รณ�ถึงขอบเขตคว�มรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงคว�มเหม�ะสมของอัตร�ค่�ตอบแทนของผู้
สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชีสำ�นักง�นอื่นที่เทียบได้ รวมถึงผล
ก�รปฏิบัติง�นของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวล�บัญชีปีที่ผ่�นม�  
ดังนั้น คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีคว�มเห็นเสนอพิจ�รณ�คัดเลือก
ผู้สอบบัญชีจ�ก บริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2563 รวมทั้งพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม 
เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจ�รณ�แต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตก�รปฏิบัติง�น
จริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ก�รประชุม ผลง�น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�รและผู้สอบบัญชี
ภ�ยนอก ต�มแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
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คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด 
(มห�ชน) มีจำ�นวน 8 ท่�น คือ 1. น�ยเจษฎ�  ศิริมงคลเกษม ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�ร
บริษัท หรือผู้บริห�ร ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
จำ�นวน 7 ท่�น คือ 1. น�ยสุจิน ศิริมงคลเกษม 2. น.ส.วิภ�วดี  
ศิริมงคลเกษม 3. น�ยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม 4. น.ส.วิวรรย� 
ศิริมงคลเกษม 5. น.ส.ปภิญญ� ศิริมงคลเกษม 6. น�ยวงศกร 
ศิริมงคลเกษม และ 7. น.ส.จุฑ�ม�ส อิงโพธิ์ชัย โดยคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงทุกท่�น มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มกฎหม�ย และ
กฎระเบียบท�งก�รต่�งๆ ที่ได้กำ�หนดไว้  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คณะ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของ
กรรมก�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใดร�ยหนึ่งเป็นก�รเฉพ�ะ  

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ปฏิบัติต�มหน้�ที่ ต�ม
ขอบเขตคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
บรษิทัฯ อ�ท ิก�รกำ�กบัดแูลและตดิต�มประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�นของ
ฝ�่ยบรหิ�รคว�มเสีย่ง ทบทวนนโยบ�ยและตดิต�มกรอบก�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยง และแผนจัดก�รคว�มเสี่ยง ก�รบ่งชี้ก�รประเมินก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นผลของประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่� ผู้บริห�รและกรรมก�ร
บริห�ร ปฏิบัติหน้�ที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคว�ม
ซื่อสัตย์สุจริต คว�มรับผิดชอบ และได้บริห�รกิจก�รต�มนโยบ�ย
ของบริษัทฯ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้มีก�รจัด
ประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้
เข�้รว่มประชมุ โดยไดม้กี�รห�รอื แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิ�ร 
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบ

ด้วยเรื่องต่�งๆ โดยสรุป ดังนี้

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

1. การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รแต่งตั้ง คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อช่วย 
กลั่นกรองง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้แก่คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ เป็นก�รถ่วงดุลอำ�น�จก�รดำ�เนินง�นของทุกหน่วยง�น 
ในองค์กร (Business Unit) ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ซึ่งเป็นเหตุก�รณ์คว�มไม่แน่นอน อันจะนำ�ไปสู่ “โอก�ส” หรือ 
“อุปสรรค” ท�งธุรกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น โดยคณะ
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ติดต�มและร�ยง�นประเด็นคว�ม
เสีย่งไดอ้ย�่งเหม�ะสม ทนัตอ่เหตกุ�รณ ์ชว่ยหลกีเลีย่งก�รปฏบิตัทิี ่
ผดิพล�ด ลดผลกระทบทีไ่มอ่�จค�ดหม�ยตอ่องคก์ร พรอ้มสง่เสรมิ
ให้ระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีคว�มโปร่งใส และมีประสิทธิผล
ม�กยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงพิจ�รณ�และกำ�หนดกรอบ
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) คว�มเบี่ยงเบนของระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) พร้อมจัดทำ�กฎบัตรและพิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง สื่อส�รนโยบ�ย และแนวท�งก�รจัดก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงแก่ทุกหน่วยง�นในองค์กร ในฐ�นะ Risk Owner เพื่อ
ให้สอดคล้อง เหม�ะสม และเพื่อสนับสนุนให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล พรอ้มจดัใหม้กี�รประเมนิคว�มเสีย่ง 
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้�นคว�มเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) และติดต�มควบคุมพร้อมทั้งประเมินผลก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงของแต่ละหน่วยง�นในองค์กร พร้อมเสนอแนวท�ง
ป้องกัน และวิธีลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



163รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งไดพ้จิ�รณ�นโยบ�ยก�รบรหิ�ร
คว�มเสีย่ง แผนง�นและแนวท�งก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งทีอ่�จ
จะเกิดขึ้น รวมถึงสอบท�นก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงอันเกิดจ�ก
ปัจจัยคว�มเสี่ยงทั้ง 7 ด้�น  ได้แก่  คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์, คว�ม
เสี่ยงด้�นก�รดำ�เนินง�น, คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน, คว�มเสี่ยงด้�น
กฎระเบียบหรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง, คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงและ
ภ�พลักษณ์, คว�มเสี่ยงด้�นอื่นๆ และคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดย
มกี�รประชมุห�รอืและแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ประเดน็และขอบเขต
คว�มเสี่ยง ร่วมกับฝ่�ยจัดก�รของบริษัทฯ รวมทั้งพิจ�รณ�และ 
สอบท�นประสิทธิภ�พและคว�มเหม�ะสมของกระบวนก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอทุกไตรม�ส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
นำ�ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตก�รปฏิบัติ
ง�นจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง ก�รประชุม ผลง�น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้บริห�รและ 
ผูส้อบบญัชภี�ยนอก ต�มแนวท�งก�รปฏบิตัทิีด่ขีองตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ผลก�รประเมินพบว่� คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีขอบเขต
และผลก�รปฏิบัติหน้�ที่สอดคล้องต�มแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดี และ
กฎบัตรคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้�ง
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีได้อย่�งมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมก�ร
บรหิ�รคว�มเสีย่ง มคีว�มเหน็ว�่ คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งได้
มกี�รปฏบิตัหิน�้ทีต่�มหน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหม�ย  

นายเจษฎา  ศิริมงคลเกษม 
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยใชค้ว�มรู ้คว�มส�ม�รถประกอบกบัคว�มรอบคอบ และมคีว�ม
เป็นอิสระอย่�งเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในก�รได้รับข้อมูลทั้งจ�ก
ผู้บริห�ร พนักง�น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้คว�มเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่�งๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�ง
เท่�เทียมกัน

จ�กก�รดำ�เนินง�นข้�งต้น คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ได้ปฏิบัติง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และ
ได้มีก�รติดต�มผลสำ�เร็จของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอ 
โดยมีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
มีคว�มต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติ
ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมถึงระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ 
เพียงพอและเหม�ะสมกับธุรกิจ ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งถูกต้องและ
ครบถ้วน



164 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รบรษิทั จเีอฟพที ีจำ�กดั (มห�ชน) เปน็ผูร้บัผดิชอบ 
ต่องบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร และงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินที่แสดงในร�ยง�น
ประจำ�ป ีโดยงบก�รเงนิดงักล�่ว ไดจ้ดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ี
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ รวมถงึก�รตคีว�มและแนวปฏบิตัิ
ท�งบัญชีที่ประก�ศใช้โดยสภ�วิช�ชีพบัญชี กฎระเบียบและประก�ศ
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ
ต�มหลกัก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย ซึง่ถอืปฏบิตัอิย�่ง
สม่ำ�เสมอและใชด้ลุยพนิจิอย�่งระมดัระวงัและประม�ณก�รทีด่ทีีส่ดุ
ในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอใน
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่�งโปร่งใส

คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งคว�ม
สำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล
อย่�งเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่�งมีเหตุผลว่� ก�รบันทึกข้อมูล
ท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�
ไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้ทร�บจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�ร
ทจุรติหรอืก�รดำ�เนนิก�รทีผ่ดิปกตอิย�่งมสี�ระสำ�คญั รวมถงึก�รให้
คว�มสำ�คญัตอ่คว�มซือ่สตัยส์จุรติและจรยิธรรมในก�รดำ�เนนิธรุกจิ  
อีกทั้งพิจ�รณ�หรือไตร่ตรองและวิเคร�ะห์ผลกระทบคว�มเสี่ยง
นั้นๆ เพื่อกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�รลดคว�มเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ 
เหม�ะสม และติดต�มผลอย่�งสม่ำ�เสมอ

ในก�รนี้ คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ เพือ่ทำ�หน�้ทีส่อบท�นนโยบ�ยก�รบญัช ีและคณุภ�พของ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจ
สอบภ�ยใน ตลอดจนพิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รเกี่ยวโยง
กัน และร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยคว�ม
เห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับเรื่องดัง
กล่�วปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งได้แสดง
ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร และงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ 
บริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด ในก�รตรวจสอบนั้น ท�งคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกส�รต่�งๆ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีส�ม�รถตรวจสอบและแสดงคว�มเห็นได้ต�มม�ตรฐ�น
ก�รสอบบัญชี โดยคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

คณะกรรมก�รบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) มีคว�มเห็นว่� 
ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภ�พอย่�ง
เพียงพอ ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลได้ว่� งบก�รเงิน
ของบรษิทั จเีอฟพที ีจำ�กดั (มห�ชน) และงบก�รเงนิรวมของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 มีคว�มน่�
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม 
กรรมก�รผู้จัดก�ร

นายแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม 
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2562 ได้แก่ น�ยนริศ 
เส�วลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5369  จ�กบริษัท สำ�นักง�น 
เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

สำ�หรับในรอบปีบัญชี 2562 ค่�ตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่�ยให้แก่ 
บริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 
จำ�นวนเงินรวม 3,630,000.00 บ�ท ดังนี้

ค่าตอบแทน 
(บาท)

ค่�สอบบัญชีของบริษัทฯ 1,250,000.00

ค่�สอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท 2,380,000.00

2.   ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่นให้แก่
สำ�นักง�นสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี





งบการเงินประจ�าปี 2562
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

FINANCIAL
STATEMENTS
2019

งบการเงินประจ�าปี 2562
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�รของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
บริษัท) และของเฉพ�ะบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท) 
ต�มลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดง
ฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 งบกำ�ไร
ข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะกิจก�ร 
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงก�ร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพ�ะกิจก�ร และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิรวมและหม�ยเหตปุระกอบงบก�ร
เงินเฉพ�ะกิจก�ร รวมถึงสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 

ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินรวมและฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และของ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และ
ผลก�รดำ�เนินง�นรวมและผลก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะกิจก�รและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�ร
ร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 
คว�มรบัผดิชอบของข�้พเจ�้ไดก้ล�่วไวใ้นวรรคคว�มรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�รในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่ม
บริษัทและบริษัทต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพ
บัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจ
สอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร และข้�พเจ้�ได้
ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปต�ม
ข้อกำ�หนดเหล่�นี้ ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�
ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�ม
เห็นของข้�พเจ้�

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด
ต�มดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบ
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับงวดปัจจุบัน 
ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบ
ก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวมและในก�รแสดง
คว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�ง
ห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้

1.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คว�มเหม�ะสมของจำ�นวนค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
เรื่องสำ�คัญที่ผู้บริห�รต้องใช้ดุลยพินิจอย่�งม�ก ก�รกำ�หนด
จำ�นวนที่ค�ดว่�จะได้รับคืนเป็นกระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับ
คว�มไม่แน่นอน เนื่องจ�กต้องอ�ศัยข้อสมมติและปัจจัย
ต่�งๆ เช่น ฐ�นะท�งก�รเงินของลูกหนี้ อ�ยุหนี้ที่ค้�งชำ�ระ 
และประสบก�รณ์ก�รจ่�ยชำ�ระเงินในอดีต ร�ยก�รดังกล่�ว
มีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินและประกอบด้วยก�รใช้ดุลยพินิจ
และสมมติฐ�นหล�กหล�ยโดยผู้บริห�ร ดังนั้นข้�พเจ้�เห็นว่�
เรื่องดังกล่�วเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบ�ย
ก�รบัญชีสำ�หรับค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญและร�ยละเอียดของ
ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบ
ก�รเงินข้อที่ 4.2 และ 7

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�ได้ประเมินวิธีก�รและข้อสมมติที่ฝ่�ยบริห�รใช้ใน
ก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทำ�คว�มเข้�ใจเกณฑ์
ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบท�น
คว�มสม่ำ�เสมอของก�รใช้เกณฑ์ดังกล่�ว สอบท�นก�รจัดทำ�
ร�ยง�นอ�ยุหนี้และทดสอบคว�มถูกต้องของก�รแยกอ�ยุลูก
หนี้ พิจ�รณ�ก�รรับชำ�ระหนี้ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น 
โดยเฉพ�ะจ�กก�รรบัชำ�ระหนีจ้�กลกูหนีท้ีค่�้งชำ�ระเกนิกำ�หนด 
พจิ�รณ�ลกูหนีก้�รค�้ทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ ลกูหนีก้�รค�้ทีม่กี�รดำ�เนนิ
คดที�งกฎหม�ย เพือ่พจิ�รณ�ขอ้บง่ชีต้�่งๆ และตรวจสอบก�ร
ประม�ณจำ�นวนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ก�รค้�แบบเฉพ�ะ
เจ�ะจง รวมทั้งประเมินคว�มเพียงพอของก�รเปิดเผยข้อมูล
ในงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
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2.    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บริษัทแสดงมูลค่�สินค้�คงเหลือต�มร�ค�ทุนหรือมูลค่�
ที่ค�ดว่�จะได้รับสุทธิแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� ก�รประม�ณ
ก�รมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับของสินค้�คงเหลือ จำ�เป็นต้อง
อ�ศัยดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�ร ดังนั้นอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่�ของค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ  
ดังนั้นข้�พเจ้�จึงถือเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบของ
ข้�พเจ้� ทั้งนี้ นโยบ�ยก�รบัญชีและร�ยละเอียดของค่�เผื่อ
ก�รลดลงของมูลค่�สินค้� แสดงไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบ
ก�รเงินข้อที่ 4.3 และ 8

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�ได้ประเมินวิธีก�ร และทำ�คว�มเข้�ใจเกณฑ์ที่ใช้
ในก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ รวม
ถึงสอบท�นคว�มสม่ำ�เสมอของก�รใช้เกณฑ์ดังกล่�ว และ
ได้ทดสอบคว�มถูกต้องของประม�ณก�รมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�
จะได้รับ โดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้�คงเหลือกับมูลค่�
สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับของสินค้�คงเหลือดังกล่�ว ซึ่งรวมถึง
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยที่เกี่ยวข้อง ทดสอบคว�มถูกต้องของก�ร
คำ�นวณตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รข�ยที่
เกิดขึ้นภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นและเอกส�รอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินคว�มเพียงพอของก�รเปิดเผยข้อมูล
ในงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย 
ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นร�ยง�นประจำ�ป ีแตไ่มร่วมถงึงบก�รเงนิรวมและ
งบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รและร�ยง�นของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นร�ยง�น
ประจำ�ปีนั้น ข้�พเจ้�ค�ดว่�ข้�พเจ้�จะได้รับร�ยง�นประจำ�ปีภ�ย
หลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้

คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�รไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น

คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบ
ก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร คือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�
ว่�ข้อมูลอื่นมีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินรวมและงบ
ก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของ
ข�้พเจ�้ หรอืปร�กฏว�่ขอ้มลูอืน่มกี�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ 
อันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

เมือ่ข�้พเจ�้ไดอ้�่นร�ยง�นประจำ�ปขีองกลุม่บรษิทั ห�กข�้พเจ�้
สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ 
ข้�พเจ้�ต้องสื่อส�รเรื่องดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเพื่อ
ให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ 
ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�ร
เงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเหล่�นี้ โดยถูกต้องต�มที่ควร
ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร
ควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รที่ปร�ศจ�กก�รแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�ร
ทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร  
ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินง�นต่อเนื่อง (ต�มคว�มเหม�ะสม) และก�รใช้เกณฑ์ก�ร
บัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้ มีหน้ �ที่ ในก�รกำ �กับดูแลมีหน้ �ที่ ในก�รกำ �กับดูแล
กระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน

ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คว�มเชื่อ
มั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะ
กจิก�รโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ อนัเปน็
ส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และ
เสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย 
คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่
ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�ร
สอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ
สำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิด
พล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้
ว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกัน
จะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินรวมและ
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รจ�กก�รใช้งบก�รเงินรวมและงบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รเหล่�นี้

ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี 
ข�้พเจ�้ใชด้ลุยพนิจิและก�รสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิ�ชพี
ตลอดก�รตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง

• ระบแุละประเมนิคว�มเสีย่งจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ
อันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติ
ง�นต�มวิธี ก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น 
และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสม เพื่อเป็น
เกณฑใ์นก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้ คว�มเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริต
จะสงูกว�่คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กขอ้ผดิพล�ด เนือ่งจ�กก�รทจุรติอ�จ
เกี่ยวกับ ก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�ร
ตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จ
จริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

• ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจ
สอบ เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมี
ประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และ
คว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร

• สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่
ไดร้บั สรปุว�่มคีว�มไมแ่นน่อนทีม่สี�ระสำ�คญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุ�รณ์
หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญ
ต่อคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในก�รดำ�เนินง�น 
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นายนริศ  เสาวลักษณ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขท่ี 5369 

กรุงเทพมห�นคร 

วันท่ี 21 กุมภ�พันธ์ 2563

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอ 
ร�ยง�นฉบับนี้คือ  
 
บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ต่อเนื่องหรือไม่ ถ�้ข้�พเจ�้ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระ
สำ�คัญ ข�้พเจ�้ต้องกล่�วไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข�้พเจ้�
โดยให้ข้อสังเกตถึงก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง 
หรือถ้�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ คว�มเห็นของข้�พเจ้�จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� 
อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

• ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินรวม
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูล
ว่�งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงร�ยก�รและ
เหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้มี ก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควร
หรือไม่

• ได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รภ�ยในกลุ่มหรือกิจกรรมท�งธุรกิจ
ภ�ยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวม ข้�พเจ้�
รบัผดิชอบตอ่ก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคมุดแูล และก�รปฏบิตัิ
ง�นตรวจสอบกลุม่บรษิทั ข�้พเจ�้เปน็ผูร้บัผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
ต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�ง ๆ  
ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของ ก�รตรวจสอบต�มที่ได้
ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยใน ห�กข้�พเจ้�ได้
พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

ข�้พเจ�้ไดใ้หค้ำ�รบัรองแกผู่ม้หีน�้ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลว�่ข�้พเจ�้
ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระ
และได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์
ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข�้พเจ�้เชือ่ว�่มเีหตผุลทีบ่คุคลภ�ยนอก 
อ�จพิจ�รณ�ว�่กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ�้และม�ตรก�ร
ที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

จ�กเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้
พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญม�กที่สุดในก�รตรวจสอบงบ
ก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในงวดปัจจุบันและกำ�หนด
เป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ใน
ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว หรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะ
เกิดขึ้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�น
ของข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�ง
สมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียส�ธ�รณะจ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว
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7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,087,255,187.45   1,240,095,306.73   74,018,850.74      109,362,448.23    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 889,859,240.56      974,803,144.06      438,463,132.23    475,975,655.25    
สินคา้คงเหลือ 8 3,716,828,973.42   3,527,977,085.13   334,724,858.68    503,158,812.08    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,595,012.40         27,148,726.10         14,130,299.31      21,028,653.75      

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,713,538,413.83   5,770,024,262.02   861,337,140.96    1,109,525,569.31 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,891,820,118.08   2,687,516,130.00   1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           1,796,873,542.35 1,796,077,542.35 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 11.1 99,896,881.05         104,491,065.32      -                        -                        
ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 11.2 438,393,831.59      396,124,569.59      -                        -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 346,906,515.83      349,771,745.12      229,096,803.71    236,843,034.46    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 9,038,063,822.40   8,447,155,222.34   1,345,939,305.78 1,232,209,880.58 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 180,281,234.67      275,851,038.29      95,316,137.26      198,458,598.46    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 41,385,925.37         57,440,897.32         4,000,366.60        7,403,885.43        
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 5.1 และ 16 17,499,999.60         -                           -                        -                        
ค่าความนิยม 1,294,911.36           1,294,911.36           -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 51,014,276.80         39,994,740.74         22,481,283.73      16,768,805.12      

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,106,557,516.75 12,359,640,320.08 5,019,567,139.43 5,013,621,446.40 
               รวมสินทรัพย์ 18,820,095,930.58 18,129,664,582.10 5,880,904,280.39 6,123,147,015.71 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม ณ วนัที่

8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 และ 18 830,000,000.00      1,380,000,000.00   830,000,000.00    1,380,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 5.1 -                           -                           30,000,000.00      15,000,000.00      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 19 982,014,749.69      1,143,416,850.11   435,400,699.10    646,406,022.76    
ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้
     ท่ีถึงก าหนดรับรู้ในหน่ึงปี 5.1 และ 22 9,173,147.54           9,173,147.54           7,850,000.00        7,850,000.00        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 5.1 -                           300,000,000.00      -                        300,000,000.00    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 82,645,947.02         122,463,546.81      -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,186,408.22         33,129,197.01         13,103,371.57      12,742,673.45      

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,937,020,252.47   2,988,182,741.47   1,316,354,070.67 2,361,998,696.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 2,594,400,000.00   1,760,000,000.00   1,636,400,000.00 834,300,000.00    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 551,446,511.00      520,121,701.00      222,159,650.00    213,515,648.00    
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 5.1 และ 22 106,756,775.84      115,929,923.38      75,883,333.20      83,733,333.20      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,429,560.16         19,235,645.31         8,320,958.16        12,713,093.31      

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,268,032,847.00   2,415,287,269.69   1,942,763,941.36 1,144,262,074.51 
               รวมหน้ีสิน 5,205,053,099.47   5,403,470,011.16   3,259,118,012.03 3,506,260,770.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
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8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 และ 18 830,000,000.00      1,380,000,000.00   830,000,000.00    1,380,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 5.1 -                           -                           30,000,000.00      15,000,000.00      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 19 982,014,749.69      1,143,416,850.11   435,400,699.10    646,406,022.76    
ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้
     ท่ีถึงก าหนดรับรู้ในหน่ึงปี 5.1 และ 22 9,173,147.54           9,173,147.54           7,850,000.00        7,850,000.00        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 5.1 -                           300,000,000.00      -                        300,000,000.00    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 82,645,947.02         122,463,546.81      -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,186,408.22         33,129,197.01         13,103,371.57      12,742,673.45      

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,937,020,252.47   2,988,182,741.47   1,316,354,070.67 2,361,998,696.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 2,594,400,000.00   1,760,000,000.00   1,636,400,000.00 834,300,000.00    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 551,446,511.00      520,121,701.00      222,159,650.00    213,515,648.00    
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 5.1 และ 22 106,756,775.84      115,929,923.38      75,883,333.20      83,733,333.20      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,429,560.16         19,235,645.31         8,320,958.16        12,713,093.31      

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,268,032,847.00   2,415,287,269.69   1,942,763,941.36 1,144,262,074.51 
               รวมหน้ีสิน 5,205,053,099.47   5,403,470,011.16   3,259,118,012.03 3,506,260,770.72 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
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9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 23
    ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00 1,253,821,000.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00    525,000,000.00    
ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00    140,000,000.00    
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,555,599,764.17 10,673,558,403.82 702,965,268.36    698,065,244.99    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,495,921.05         10,176,432.66         -                        -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 13,484,916,685.22 12,602,555,836.48 2,621,786,268.36 2,616,886,244.99 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 130,126,145.89      123,638,734.46      -                        -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 13,615,042,831.11 12,726,194,570.94 2,621,786,268.36 2,616,886,244.99 
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 18,820,095,930.58 18,129,664,582.10 5,880,904,280.39 6,123,147,015.71 

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงนิ

10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 16,863,738,759.20  16,647,017,577.68  8,447,092,873.39  7,932,828,775.11  
ตน้ทุนขาย 8 (14,443,470,289.22) (14,263,558,557.34) (7,667,012,819.46) (7,597,518,732.43) 
ก าไรขั้นตน้ 2,420,268,469.98    2,383,459,020.34    780,080,053.93     335,310,042.68     
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          -                        393,040,220.00     
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                          -                          48,999,900.00       48,999,900.00       
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (5,335,772.78) 4,121,991.36           31,619,119.09       12,162,727.48       
รายไดอ่ื้น 275,979,998.46       292,732,867.85       144,367,045.86     141,906,166.39     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (540,067,343.70)      (526,448,270.83)      (142,768,793.03)    (127,690,019.79)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (866,505,264.66)      (845,572,762.42)      (369,577,689.39)    (311,466,985.50)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 255,901,417.38       71,127,743.00         -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (79,390,663.16)        (78,741,438.60)        (71,268,351.89)      (74,628,601.20)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,460,850,841.52    1,300,679,150.70    421,451,284.57     417,633,450.06     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27.1 (257,797,781.35)      (252,241,106.71)      (103,142,461.20)    (31,316,544.15)      
ก าไรส าหรับปี 1,203,053,060.17    1,048,438,043.99    318,308,823.37     386,316,905.91     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          (7,480,647.00)          -                        (1,845,199.00)        
        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 27.2 -                          (80,217.88)               -                        334,423.87            
        ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          3,096,017.96           -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (4,464,846.92)          -                        (1,510,775.13)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,203,053,060.17    1,043,973,197.07    318,308,823.37     384,806,130.78     

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,195,450,160.35    1,037,972,570.23    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,602,899.82           10,465,473.76         

1,203,053,060.17    1,048,438,043.99    

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,195,450,160.35    1,033,478,915.24    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,602,899.82           10,494,281.83         

1,203,053,060.17    1,043,973,197.07    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28
     ส่วนของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 0.95                         0.83                         0.25                      0.31                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 16,863,738,759.20  16,647,017,577.68  8,447,092,873.39  7,932,828,775.11  
ตน้ทุนขาย 8 (14,443,470,289.22) (14,263,558,557.34) (7,667,012,819.46) (7,597,518,732.43) 
ก าไรขั้นตน้ 2,420,268,469.98    2,383,459,020.34    780,080,053.93     335,310,042.68     
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          -                        393,040,220.00     
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                          -                          48,999,900.00       48,999,900.00       
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (5,335,772.78) 4,121,991.36           31,619,119.09       12,162,727.48       
รายไดอ่ื้น 275,979,998.46       292,732,867.85       144,367,045.86     141,906,166.39     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (540,067,343.70)      (526,448,270.83)      (142,768,793.03)    (127,690,019.79)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (866,505,264.66)      (845,572,762.42)      (369,577,689.39)    (311,466,985.50)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 255,901,417.38       71,127,743.00         -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (79,390,663.16)        (78,741,438.60)        (71,268,351.89)      (74,628,601.20)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,460,850,841.52    1,300,679,150.70    421,451,284.57     417,633,450.06     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27.1 (257,797,781.35)      (252,241,106.71)      (103,142,461.20)    (31,316,544.15)      
ก าไรส าหรับปี 1,203,053,060.17    1,048,438,043.99    318,308,823.37     386,316,905.91     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          (7,480,647.00)          -                        (1,845,199.00)        
        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 27.2 -                          (80,217.88)               -                        334,423.87            
        ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          3,096,017.96           -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (4,464,846.92)          -                        (1,510,775.13)        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,203,053,060.17    1,043,973,197.07    318,308,823.37     384,806,130.78     

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,195,450,160.35    1,037,972,570.23    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,602,899.82           10,465,473.76         

1,203,053,060.17    1,048,438,043.99    

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,195,450,160.35    1,033,478,915.24    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,602,899.82           10,494,281.83         

1,203,053,060.17    1,043,973,197.07    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28
     ส่วนของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 0.95                         0.83                         0.25                      0.31                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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12

(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          689,319,914.21   2,608,140,914.21 
ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                             386,316,905.91   386,316,905.91    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                             (1,510,775.13)      (1,510,775.13)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                             384,806,130.78   384,806,130.78    
เงินปันผลจ่าย 25.2 -                        -                     -                             (376,060,800.00)  (376,060,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          698,065,244.99   2,616,886,244.99 
ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                             318,308,823.37   318,308,823.37    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                             -                       -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                             318,308,823.37   318,308,823.37    
เงินปันผลจ่าย 25.1 -                        -                     -                             (313,408,800.00)  (313,408,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          702,965,268.36   2,621,786,268.36 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
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12

(หน่วย : บาท)

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          689,319,914.21   2,608,140,914.21 
ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                             386,316,905.91   386,316,905.91    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                             (1,510,775.13)      (1,510,775.13)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                             384,806,130.78   384,806,130.78    
เงินปันผลจ่าย 25.2 -                        -                     -                             (376,060,800.00)  (376,060,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          698,065,244.99   2,616,886,244.99 
ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                             318,308,823.37   318,308,823.37    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                             -                       -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                             318,308,823.37   318,308,823.37    
เงินปันผลจ่าย 25.1 -                        -                     -                             (313,408,800.00)  (313,408,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          702,965,268.36   2,621,786,268.36 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
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13

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้       1,460,850,841.52  1,300,679,150.70  421,451,284.57    417,633,450.06    
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมพนัธุ์ไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ 130,676,991.24     125,682,837.18     -                        -                        
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ไก่พอ่แม่พนัธุ์ 443,189,950.06     429,319,458.64     -                        -                        
ค่ำเส่ือมรำคำ-อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 6,365,229.29         6,352,483.48         7,746,230.75        7,746,230.85        
ค่ำเส่ือมรำคำ 722,868,334.00     702,253,722.95     150,940,109.99    145,308,118.39    
ค่ำใชจ่้ำยตดัจ่ำย 16,483,816.94       15,723,515.75       3,487,015.15        4,661,922.88        
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยเ์สียหำยและเส่ือมสภำพ 15,584,420.00       1,416,794.20         12,282,537.61      2.00                      
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (1,546,836.47)       1,153,951.40         -                        -                        
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง (636,454.06)          12,191,910.98       -                        -                        
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พอ่แม่พนัธุ์ปลดระวำง 4,983,155.63         25,888,782.85       -                        -                        
ขำดทุนจำกมูลค่ำกำรท ำลำยลูกไก่ 1,613,579.99         4,989,647.55         -                        -                        
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (17,952,700.78)      19,960,426.52       (8,343,966.55)       9,643,249.63        
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - (56,309.10)            -                        (600.00)                 
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรประเมินท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - (600.00)                 -                        -                        
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 17,433,200.12       (4,950,562.18)       22,891,736.88      (1,400,487.34)       
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (367,836.58)          (381,701.32)          242,202.49           1,725,967.73        
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (393,040,220.00)   
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม -                        -                        (48,999,900.00)     (48,999,900.00)     
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 48,901,966.00       148,077,785.84     17,884,472.00      64,817,066.00      
รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยได้ (9,173,147.54)       (9,173,147.54)       (7,850,000.00)       (7,850,000.00)       
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส่วนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย 1,750,000.44         -                        -                        -                        
โอนกลบัภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -                        (63,025.72)            -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ (7,645,400.88)       (6,133,408.61)       (535,072.24)          (418,439.42)          
ดอกเบ้ียจ่ำย 79,390,663.16       78,741,438.60       67,581,844.99      68,383,806.57      
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (255,901,417.38)    (71,127,743.00)      -                        -                        
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในสินคำ้คงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,597,529.30         9,477,305.00         -                        -                        

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 2,659,465,884.00  2,790,022,714.17  638,778,495.64    268,210,167.35    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

14

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 88,332,788.99       36,894,101.35       37,262,172.08      86,237,998.81      
สินคำ้คงเหลือ (244,370,285.11)    (195,796,435.37)    178,227,993.09    (185,360,726.51)   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,270,712.36         (13,302,990.04)      6,898,354.44        (14,201,050.70)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26,207,406.66)      (18,378,482.31)      (2,955,123.88)       (1,100,339.36)       

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (251,489,393.72)    136,415,182.06     (224,425,273.13)   84,031,936.59      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,211.21              2,586,884.43         360,698.12           939,367.74           
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (18,233,601.00)      (20,794,002.00)      (9,240,470.00)       (10,592,562.00)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,806,085.15)       6,896.19                (4,392,135.15)       101,596.19           

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,211,019,824.92  2,717,653,868.48  620,514,711.21    228,266,388.11    
เงินสดรับดอกเบ้ีย 7,645,400.88         6,133,408.61         535,072.24           418,439.42           
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (204,808,631.92)    (245,742,461.07)    (2,757,354.73)       (2,880,894.16)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,013,856,593.88  2,478,044,816.02  618,292,428.72    225,803,933.37    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        393,040,220.00    
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,999,900.00       48,999,900.00       48,999,900.00      48,999,900.00      
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (796,000.00)          (9,581,000.00)       (796,000.00)          (9,581,000.00)       
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 8,154,184.00         8,015,757.80         -                        -                        
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ยำ่พนัธุ์ (119,777,780.45)    (125,154,964.78)    -                        -                        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พอ่แม่พนัธุ์ปลดระวำง 106,272,074.50     73,618,928.00       -                        -                        
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พอ่แม่พนัธุ์ (490,004,087.39)    (456,311,500.30)    -                        -                        
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (3,500,000.00)       (2,000,000.00)       -                        -                        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13,767,946.66       7,959,199.92         5,358,348.61        2,761,831.65        
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,264,245,056.97) (881,634,240.13)    (287,761,963.42)   (203,655,756.41)   
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (439,126.87)          (464,917.76)          (83,496.32)            (174,145.26)          
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (21,000,000.00)      -                        -                        -                        
เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกเขำ้ตน้ทุนสินทรัพย์ (35,957,791.26)      (38,551,317.80)      (5,690,657.87)       (2,505,986.35)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,758,525,737.78) (1,375,104,155.05) (239,973,869.00)   228,885,063.63    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 88,332,788.99       36,894,101.35       37,262,172.08      86,237,998.81      
สินคำ้คงเหลือ (244,370,285.11)    (195,796,435.37)    178,227,993.09    (185,360,726.51)   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,270,712.36         (13,302,990.04)      6,898,354.44        (14,201,050.70)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26,207,406.66)      (18,378,482.31)      (2,955,123.88)       (1,100,339.36)       

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (251,489,393.72)    136,415,182.06     (224,425,273.13)   84,031,936.59      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 57,211.21              2,586,884.43         360,698.12           939,367.74           
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (18,233,601.00)      (20,794,002.00)      (9,240,470.00)       (10,592,562.00)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,806,085.15)       6,896.19                (4,392,135.15)       101,596.19           

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,211,019,824.92  2,717,653,868.48  620,514,711.21    228,266,388.11    
เงินสดรับดอกเบ้ีย 7,645,400.88         6,133,408.61         535,072.24           418,439.42           
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (204,808,631.92)    (245,742,461.07)    (2,757,354.73)       (2,880,894.16)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,013,856,593.88  2,478,044,816.02  618,292,428.72    225,803,933.37    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        393,040,220.00    
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,999,900.00       48,999,900.00       48,999,900.00      48,999,900.00      
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (796,000.00)          (9,581,000.00)       (796,000.00)          (9,581,000.00)       
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 8,154,184.00         8,015,757.80         -                        -                        
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ (119,777,780.45)    (125,154,964.78)    -                        -                        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พอ่แม่พนัธุ์ปลดระวำง 106,272,074.50     73,618,928.00       -                        -                        
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พอ่แม่พนัธุ์ (490,004,087.39)    (456,311,500.30)    -                        -                        
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (3,500,000.00)       (2,000,000.00)       -                        -                        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13,767,946.66       7,959,199.92         5,358,348.61        2,761,831.65        
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,264,245,056.97) (881,634,240.13)    (287,761,963.42)   (203,655,756.41)   
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (439,126.87)          (464,917.76)          (83,496.32)            (174,145.26)          
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (21,000,000.00)      -                        -                        -                        
เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกเขำ้ตน้ทุนสินทรัพย์ (35,957,791.26)      (38,551,317.80)      (5,690,657.87)       (2,505,986.35)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,758,525,737.78) (1,375,104,155.05) (239,973,869.00)   228,885,063.63    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,550,000,000.00  6,840,000,000.00  3,550,000,000.00  6,840,000,000.00  
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,100,000,000.00) (7,110,000,000.00) (4,100,000,000.00) (7,110,000,000.00) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 461,400,000.00     -                         461,400,000.00     -                         
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (461,400,000.00)    -                         (461,400,000.00)    -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                         -                         15,000,000.00       15,000,000.00       
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         (66,700,000.00)      -                         (66,700,000.00)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,041,400,000.00  416,000,000.00     881,400,000.00     416,000,000.00     
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (507,000,000.00)    (216,000,000.00)    (379,300,000.00)    (88,300,000.00)      
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (79,162,175.38)      (79,388,302.99)      (67,353,357.21)      (69,030,670.96)      
จ่ายเงินปันผล (313,408,800.00)    (376,060,800.00)    (313,408,800.00)    (376,060,800.00)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในเงินปันผล - (6,959,780.00)        -                         -                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (408,170,975.38)    (599,108,882.99)    (413,662,157.21)    (439,091,470.96)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (152,840,119.28)    503,831,777.98     (35,343,597.49)      15,597,526.04       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,240,095,306.73  736,263,528.75     109,362,448.23     93,764,922.19       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,087,255,187.45  1,240,095,306.73  74,018,850.74       109,362,448.23     

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
   รายการท่ีไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงัน้ี

-  ซ้ือลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 64,544,951.65       71,253,841.54       -                         -                         
-  จ าหน่ายลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บช าระ -                         1,354,833.00         -                         -                         
-  ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 13,822,756.46       14,400,262.24       -                         -                         
-  ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่พอ่แม่พนัธุ์ 42,162,996.95       32,510,546.98       -                         -                         
-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 91,659,537.26       265,172,000.34     -                         -                         
-  โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 283,001.34            250,075.05            -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 342,400.00            -                         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         -                         -                         48,108,125.33       
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         5,083,337.42         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         512,400.00            -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย 19,802,019.65       14,109,044.77       1,450,073.14         529,351.76            
-  โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,950,925.00       2,177,450.00         -                         -                         
-  ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 25,929,635.19       14,516,925.26       13,199,610.14       4,026,799.74         
-  ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายรับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,281.88              -                         -                         -                         
- โอนเงินกูย้มืระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืระยะยาวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         160,000,000.00     -                         -                         
- รับรู้ตน้ทุนผลประโยชน์พนกังานเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 656,445.00            390,237.16            -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

16 

บริษัท จีเอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดัตำม
ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2524 และ
แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2537 ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 ถนนพระรำมท่ี 2 
แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไก่สด
ช ำแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์

 
2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท ำเป็นภำษำไทย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษได้จดัท ำข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภำษำไทย 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
ซ่ึงจดัตั้งตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกำศใช้แลว้ และตำมขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอ
รำยงำนทำงกำรเงิน 

 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

ในระหว่ำงปีกลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึง
แนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำร
ตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั 

 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน และปรับปรุงอนัเน่ืองมำจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินฉบบัใหม่ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบตัิ ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ี
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั 
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อำ้งอิงมำตรฐำน เร่ือง 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สัญญำเช่ำ 
  

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 

2.3 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน 
และในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ 
กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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อำ้งอิงมำตรฐำน เร่ือง 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สัญญำเช่ำ 
  

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 

2.3 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน 
และในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ 
กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในกำรประมำณรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้

ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
จำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงในสินคำ้เส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว ประมำณจำกสินคำ้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภำพและสินคำ้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุและค่ำเส่ือมพนัธ์ุ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณมำตรฐำนผลผลิตท่ีคำดว่ำ

จะไดรั้บและมูลค่ำคงเหลือเม่ือครบก ำหนดอำยกุำรให้ผลผลิตของไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
และตอ้งทบทวนมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
สอบทำนมูลค่ำคงเหลือของไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุท่ีมีกำรก ำหนดมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเร่ิม
ให้ผลผลิตของไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุกบัมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
หำกมูลค่ำคงเหลือมีกำรเปล่ียนแปลงเกินกวำ่ระดบัท่ีก ำหนดไวต้อ้งมีกำรเปล่ียนมูลค่ำคงเหลือใหม่ 
ในกำรน ำมำค ำนวณค่ำเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุ
และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี

และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำม 

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำ
คิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 

ค่ำควำมนิยม 
ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ

ค่ำควำมนิยมในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคต
จำกสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น รวมทั้ง
กำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

 

คดีควำม 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน 

 
3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่ำ 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.99 99.99 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจ ำหน่ำยลูกไก่ 99.99 99.99 
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวแ์ละจ ำหน่ำยลูกไก่ 98.2761 98.2601 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั ไทย ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละอำหำรแปรรูป 99.99 99.99 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุ 99.99 99.99 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี

และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 

ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำม 

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำ
คิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 

ค่ำควำมนิยม 
ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ

ค่ำควำมนิยมในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคต
จำกสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น รวมทั้ง
กำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

 

คดีควำม 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 

กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน 

 
3. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่ำ 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

ประเภทกิจกำร อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.99 99.99 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจ ำหน่ำยลูกไก่ 99.99 99.99 
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวแ์ละจ ำหน่ำยลูกไก่ 98.2761 98.2601 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั ไทย ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละอำหำรแปรรูป 99.99 99.99 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ำกดั ไทย ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุ 99.99 99.99 
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3.2 บริษทัย่อย เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น 
เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัย่อย งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ใน
งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์กำรบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 

3.4 รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 
 

3.5 งบกำรเงินรวมไดร้วมรำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจำกตดัรำยกำรระหวำ่งกนั ซ่ึงยอดคงคำ้ง
ระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 
4. สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย ์
และประจ ำไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภำระค ้ำประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผูกพนั นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและ
ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 

4.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บช ำระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุลูกหน้ีคงค้ำง วิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และ
คำดกำรณ์เก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ีในอนำคตจำกลูกหน้ีแต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระ และ
ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

4.3 สินคำ้คงเหลือ 
 

สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ โดย
รำคำทุนค ำนวณ ดงัน้ี 
- สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตำมรำคำทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทอำหำรสัตว ์แสดงตำมรำคำทุนวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตำมรำคำทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต แสดงตำมรำคำทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป
และสินคำ้ระหวำ่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม 
โดยพิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน และหักดว้ย

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

4.5 สินทรัพยชี์วภำพ 
 

สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย (ตน้ทุนส่วนเพิม่ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักำรจ ำหน่ำยสินทรัพยชี์วภำพ) ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยบนัทึกในก ำไรขำดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรม
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่ำ ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งำนระหว่ำงฟัก และงำนระหว่ำงเล้ียงไก่เน้ือ 
ซ่ึงแสดงไวภ้ำยใตห้มวดสินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ เน่ืองจำกมีวงจรกำรเล้ียงสั้น 

 

- สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งำนระหวำ่งเล้ียงไก่
ปู่ยำ่พนัธ์ุและงำนระหว่ำงเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมพนัธ์ุสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) เน่ืองจำกสินทรัพย์ชีวภำพเหล่ำน้ีมีวงจรกำรเล้ียงสั้ นและกรณี
สินทรัพยชี์วภำพท่ีเป็นพนัธ์ุสัตวไ์ม่สำมำรถหำรำคำตลำดหรือมูลค่ำเพื่อก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ในสภำพปัจจุบนัส ำหรับสินทรัพยชี์วภำพดงักล่ำวไดแ้ละไม่สำมำรถก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่คำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยน์ั้นไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนอันเกิดจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ เช่น สภำพแวดล้อม 
ภูมิอำกำศ โรคภยั เป็นตน้ 



187รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

22 

ตน้ทุนของสินคำ้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคำ้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรแปลงสภำพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีตั้งและสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป
และสินคำ้ระหวำ่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคำ้ไดร้วมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม 
โดยพิจำรณำถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิรำคำทุน และหกัดว้ยค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน และหักดว้ย

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

4.5 สินทรัพยชี์วภำพ 
 

สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักำรจ ำหน่ำยสินทรัพยชี์วภำพ) ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยบนัทึกในก ำไรขำดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรม
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่ำ ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งำนระหว่ำงฟัก และงำนระหว่ำงเล้ียงไก่เน้ือ 
ซ่ึงแสดงไวภ้ำยใตห้มวดสินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บแลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่ เน่ืองจำกมีวงจรกำรเล้ียงสั้น 

 

- สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งำนระหวำ่งเล้ียงไก่
ปู่ยำ่พนัธ์ุและงำนระหว่ำงเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมพนัธ์ุสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) เน่ืองจำกสินทรัพย์ชีวภำพเหล่ำน้ีมีวงจรกำรเล้ียงสั้ นและกรณี
สินทรัพยชี์วภำพท่ีเป็นพนัธ์ุสัตวไ์ม่สำมำรถหำรำคำตลำดหรือมูลค่ำเพื่อก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ในสภำพปัจจุบนัส ำหรับสินทรัพยชี์วภำพดงักล่ำวไดแ้ละไม่สำมำรถก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่คำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยน์ั้นไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนอันเกิดจำกปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ เช่น สภำพแวดล้อม 
ภูมิอำกำศ โรคภยั เป็นตน้ 
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ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภำพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้ำซ่ึงสินทรัพย์
ชีวภำพ และในช่วงกำรเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่ำอำหำรสัตว ์และตน้ทุนกำรเล้ียงอ่ืน 
เป็นตน้ 

 

กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยชี์วภำพท่ีให้ผลิตผล เช่น ไก่ปู่ย่ำพนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ
ค  ำนวณตำมมำตรฐำนผลผลิตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินทรัพยชี์วภำพแต่ละประเภท 

 

4.6 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หมำยถึง ท่ีดินหรืออำคำรหรือส่วนควบอำคำรหรือทั้งท่ีดิน
และอำคำรท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำร ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อ
ใชใ้นกำรบริหำรงำนของกิจกำร ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขำยตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุน หลงัจำกนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

 

อำคำรชุด 20 ปี 
อำคำรโรงงำน 20 ปี 

 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก ำไรขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

 

กำรโอนเปล่ียนประเภทจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปเป็นท่ีดินและอำคำรท่ีมีไวใ้ช้งำน 
ใช้มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนและจะวดัมูลค่ำตำมนโยบำยบญัชีของ
ท่ีดินและอำคำร 

 

4.7 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์
ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยใุห้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำต้นทุนของ
รำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำร
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทน
สุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็น
รำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้มูลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
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รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค์
ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยใุห้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำต้นทุนของ
รำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน และค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำร
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 
 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทน
สุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็น
รำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรขำดทุน 

 

กำรโอนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งำนไปเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้มูลค่ำ
ตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
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ต้นยำงพำรำระหว่ำงเพำะปลูก เป็นสินทรัพย์ชีวภำพ เพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรรักษำ
สภำพแวดลอ้มอำคำรโรงเรือน บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และรับรู้
เม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุน หกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ตน้ทุนส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย กำรปรับสภำพพื้นที่ กำรปรับหน้ำดิน กำรปลูก กำรปรำบวชัพืชและกำรใส่ปุ๋ย 
ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปลูกตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ตน้ยำงพำรำอยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน
ไดต้ำมควำมประสงค ์ซ่ึงใชร้ะยะเวลำโดยประมำณ 8 ปี และจะเร่ิมตดัจ ำหน่ำยหลงัจำกตน้ยำงพำรำ
พร้อมใชง้ำนไดต้ำมประสงค  ์

 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
ประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์นั้น
พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมบญัชี 5 ปี 
 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยที์่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสัญญำ เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรขำดทุน เม่ือมีกำรขำย
และเช่ำกลบัคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญำเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะ
บนัทึกในก ำไรขำดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  

 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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4.10 ตน้ทุนกำรกูย้มื 
 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้
เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้
ตำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง
เม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ี
จะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 

 

4.11 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมเกิดจำกส่วนเกินของตน้ทุนกำรรวมธุรกิจท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้ำ โดยแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และจะทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน และขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำในค่ำควำมนิยมไม่สำมำรถโอนกลบัได ้

 

4.12 กำรดอ้ยค่ำ 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยู่
โดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

 

ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ทรำบแน่นอน และสินทรัพย์
ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงยงัไม่พร้อมใช้จะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงว่ำจะมีขอ้บ่งช้ีของ
กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ 

 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนทนัที 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน หมำยถึง มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บจำกสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินได้
ท่ีสะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์



191รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

26 
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4.12 กำรดอ้ยค่ำ 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ี
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- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
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ท่ีควรเป็น (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
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4.13 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยรำคำทุน 
 

4.14 ผลประโยชน์พนกังำน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
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4.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ของกำรเกิด
ภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนั
และจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก ก็ต่อเม่ือกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอนและเม่ือได้จ่ำยช ำระ
ประมำณกำรหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.16 กำรรับรู้รำยได ้
- รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร รับรู้เม่ือบริษทั ไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 
แสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้และบริกำรท่ีไดส่้งมอบ หลงัจำกหัก
ส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

- รำยไดค้่ำเช่ำ ส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
- รำยไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
- รำยไดจ้ำกกำรรับคืนภำษีอำกร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภำษีอำกร 
- รำยไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 

4.17 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
- ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
- รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
- ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มืและประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองจำกเวลำที่ผำ่นไป และส่ิงตอบแทนที่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำย ตน้ทุนกำรกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั
กำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยใชว้ธีิอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ของกำรเกิด
ภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนั
และจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก ก็ต่อเม่ือกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่นอนและเม่ือได้จ่ำยช ำระ
ประมำณกำรหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.16 กำรรับรู้รำยได ้
- รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร รับรู้เม่ือบริษทั ไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำร
ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำร รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 
แสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้และบริกำรท่ีไดส่้งมอบ หลงัจำกหัก
ส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

- รำยไดค่้ำเช่ำ ส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
- รำยไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
- รำยไดจ้ำกกำรรับคืนภำษีอำกร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภำษีอำกร 
- รำยไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 

4.17 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
- ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
- รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้ในก ำไรขำดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
- ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มืและประมำณกำรหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองจำกเวลำที่ผำ่นไป และส่ิงตอบแทนที่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำย ตน้ทุนกำรกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั
กำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือ กำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข รับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยใชว้ธีิอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



194 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

29 

4.18 ภำษีเงินได ้
 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี ภำษีเงินไดรั้บรู้
ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของ
ผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี

ของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใชห้กัภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำท่ีรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบั
หน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั 
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนั หรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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4.19 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ(ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ซ่ึงไม่ได้
ค  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจำกบริษทั ไม่มีหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 

4.20 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำง
เป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 

4.21 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว
แสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 

 

4.22 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจ
เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำก
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

4.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเจำ้หน้ีเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับ
รำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.19 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ(ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ ซ่ึงไม่ได้
ค  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจำกบริษทั ไม่มีหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 

4.20 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำง
เป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 

4.21 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำว
แสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 

 

4.22 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำนธุรกิจ
เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหำผลิตภณัฑ์หรือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่ำงไปจำก
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

4.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเจำ้หน้ีเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับ
รำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.24 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปล่ียนโดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ ก ำไรหรือขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

 

4.25 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและ
ผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกบั
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดที้่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ
เกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 983,835.00 1,444,720.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 14,229,506.98 11,677,587.19 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 8,239.86 5,800.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 8,399.84 6,250.00 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 132,084,492.00 85,976,135.50 132,084,492.00 85,976,135.50 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 226,621,399.03 275,901,178.83 9,120,000.00 - 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
NICHIREI FOODS INC. 22,526,313.37 118,385,877.01 22,526,313.37 118,385,877.01 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 90,295,861.43 67,876,301.82 90,295,861.43 67,876,301.82 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 286,380.00 249,324.00 286,380.00 249,324.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั - 20,810,064.00 - - 
บริษทั กรุงไทยเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ จ ำกดั 4,018,471.48 5,858,349.71 - - 

รวม 475,832,917.31 575,057,230.87 269,543,028.48 285,621,995.52 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 230,220.69 53,211.10 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 403,550.50 420,349.50 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 397,079.84 337,779.26 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ำกดั - - 125,682.20 97,862.20 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 283,195.83 247,177.28 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 11,172,254.07 10,434,724.88 9,074,004.87 8,715,315.73 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,743,237.50 4,334,864.50 423,380.00 426,315.00 
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5. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั หรือมีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรร่วมกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ
เกณฑต์ำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 983,835.00 1,444,720.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 14,229,506.98 11,677,587.19 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 8,239.86 5,800.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 8,399.84 6,250.00 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 132,084,492.00 85,976,135.50 132,084,492.00 85,976,135.50 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 226,621,399.03 275,901,178.83 9,120,000.00 - 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
NICHIREI FOODS INC. 22,526,313.37 118,385,877.01 22,526,313.37 118,385,877.01 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 90,295,861.43 67,876,301.82 90,295,861.43 67,876,301.82 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 286,380.00 249,324.00 286,380.00 249,324.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั - 20,810,064.00 - - 
บริษทั กรุงไทยเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ จ ำกดั 4,018,471.48 5,858,349.71 - - 

รวม 475,832,917.31 575,057,230.87 269,543,028.48 285,621,995.52 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 230,220.69 53,211.10 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 403,550.50 420,349.50 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 397,079.84 337,779.26 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ำกดั - - 125,682.20 97,862.20 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 283,195.83 247,177.28 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 11,172,254.07 10,434,724.88 9,074,004.87 8,715,315.73 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,743,237.50 4,334,864.50 423,380.00 426,315.00 
     
     



198 รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

33 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทำวน ์จ ำกดั 841,379.21 103,037.22 840,309.21 101,967.22 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 646,938.42 1,785,810.78 33,009.50 10,764.20 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 21,828.00 - 21,828.00 - 

รวม 17,425,637.20 16,658,437.38 11,832,260.64 10,410,741.49 
     

เงินทดรองจ่ำย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 1,747,245.67 1,558,830.99 

     

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั - 2,000.00 - - 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 296,246.05 633.51 - - 
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ำกดั 3,846.74 - - - 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทำวน ์จ ำกดั 3,846.74 - - - 
บริษทั กรุงไทยเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำ จ ำกดั 1,923.37 - - - 

รวม 305,862.90 2,633.51 1,747,245.67 1,558,830.99 
     

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ำกดั 687,277.50 654,550.19 687,277.50 654,550.19 

     

เงินมดัจ ำจ่ำย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 2,084,400.00 2,084,400.00 891,000.00 891,000.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ำกดั 125,000.00 125,000.00 - - 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทำวน ์จ ำกดั 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 

รวม 2,323,400.00 2,323,400.00 1,005,000.00 1,005,000.00 
     

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั     
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 19,249,999.56 - - - 
หกั  ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส่วนท่ีถึงก ำหนดในหน่ึงปี (1,749,999.96) - - - 

สุทธิ 17,499,999.60 - - - 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 138,526,226.12 318,150,307.86 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 247,277.00 1,899,262.00 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 618,984.55 21,095,226.97 - 18,980,874.00 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 26,537,728.29 52,977.50 - - 

รวม 27,156,712.84 21,148,204.47 138,773,503.12 339,030,443.86 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 326,455.66 592,397.27 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 1,128,070.28 1,581,960.75 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 61,792.10 39,689.10 

     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั - 1,155,548.33 - - 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั - 3,241,485.53 - - 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 597,839.66 3,259,285.90 160,403.09 156,209.66 

รวม 597,839.66 7,656,319.76 1,676,721.13 2,370,256.78 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 410,632.29 146,747.33 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 105,844.40 64,576.23 
บริษทั เอม็.เค.เอส. ฟำร์ม จ ำกดั - - 305,381.73 123,622.49 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 600.00 2,430.00 

     

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั - 66,340.00 - 66,340.00 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 4,155.99 - 4,155.99 - 

รวม 4,155.99 66,340.00 826,614.41 403,716.05 
     

เงินมดัจ ำรับ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 25,000.00 25,000.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 140,000.00 140,000.00 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั 618,984.55 21,095,226.97 - 18,980,874.00 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 26,537,728.29 52,977.50 - - 

รวม 27,156,712.84 21,148,204.47 138,773,503.12 339,030,443.86 
     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 326,455.66 592,397.27 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 1,128,070.28 1,581,960.75 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 61,792.10 39,689.10 

     

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั - 1,155,548.33 - - 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั - 3,241,485.53 - - 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 597,839.66 3,259,285.90 160,403.09 156,209.66 

รวม 597,839.66 7,656,319.76 1,676,721.13 2,370,256.78 
     

เจำ้หน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) - - 410,632.29 146,747.33 
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 105,844.40 64,576.23 
บริษทั เอม็.เค.เอส. ฟำร์ม จ ำกดั - - 305,381.73 123,622.49 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั - - 600.00 2,430.00 

     

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั - 66,340.00 - 66,340.00 

     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 4,155.99 - 4,155.99 - 

รวม 4,155.99 66,340.00 826,614.41 403,716.05 
     

เงินมดัจ ำรับ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั - - 25,000.00 25,000.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 140,000.00 140,000.00 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์ำหำรสัตว ์จ ำกดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินรับล่วงหนำ้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั - - 25,000.00 25,000.00 

     

รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้     
บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี 83,733,333.20 91,583,333.20 83,733,333.20 91,583,333.20 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 
หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวำ่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้ภำยในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 75,883,333.20 83,733,333.20 75,883,333.20 83,733,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 15,000,000.00 - 
เพ่ิมข้ึน - - 15,000,000.00 15,000,000.00 
ลดลง - - - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - 30,000,000.00 15,000,000.00 
     

กรรมกำรในบริษทัใหญ่     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึน 461,400,000.00 - 461,400,000.00 - 
ลดลง (461,400,000.00) - (461,400,000.00) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - - - 
     

กรรมกำรในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี - 103,000,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน - - - - 
ลดลง - (103,000,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี - 57,000,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน - - - - 
ลดลง - (57,000,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - - - 

รวม - - - - 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำว     
กรรมกำรในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,134,300,000.00 806,600,000.00 1,134,300,000.00 806,600,000.00 
เพ่ิมข้ึน 881,400,000.00 416,000,000.00 881,400,000.00 416,000,000.00 
ลดลง (379,300,000.00) (88,300,000.00) (379,300,000.00) (88,300,000.00) 

รวม 1,636,400,000.00 1,134,300,000.00 1,636,400,000.00 1,134,300,000.00 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (300,000,000.00) - (300,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,636,400,000.00 834,300,000.00 1,636,400,000.00 834,300,000.00 

     

กรรมกำรในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 227,900,000.00 136,900,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 50,000,000.00 103,000,000.00 - - 
ลดลง (28,400,000.00) (12,000,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 249,500,000.00 227,900,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 697,800,000.00 756,500,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 110,000,000.00 57,000,000.00 - - 
ลดลง (99,300,000.00) (115,700,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 708,500,000.00 697,800,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 
   รวมเงินกูย้มืระยะยำว 2,594,400,000.00 1,760,000,000.00 1,636,400,000.00 834,300,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.58-1.95 ต่อปี และ 
1.68 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกู้ยืม
ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ครบก ำหนดภำยในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินครบก ำหนด
ภำยในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี 
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  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำว     
กรรมกำรในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,134,300,000.00 806,600,000.00 1,134,300,000.00 806,600,000.00 
เพ่ิมข้ึน 881,400,000.00 416,000,000.00 881,400,000.00 416,000,000.00 
ลดลง (379,300,000.00) (88,300,000.00) (379,300,000.00) (88,300,000.00) 

รวม 1,636,400,000.00 1,134,300,000.00 1,636,400,000.00 1,134,300,000.00 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (300,000,000.00) - (300,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,636,400,000.00 834,300,000.00 1,636,400,000.00 834,300,000.00 

     

กรรมกำรในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 227,900,000.00 136,900,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 50,000,000.00 103,000,000.00 - - 
ลดลง (28,400,000.00) (12,000,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 249,500,000.00 227,900,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 697,800,000.00 756,500,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 110,000,000.00 57,000,000.00 - - 
ลดลง (99,300,000.00) (115,700,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 708,500,000.00 697,800,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 
   รวมเงินกูย้มืระยะยำว 2,594,400,000.00 1,760,000,000.00 1,636,400,000.00 834,300,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.58-1.95 ต่อปี และ 
1.68 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นกำรกู้ยืม
ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ครบก ำหนดภำยในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  ำนวนเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินครบก ำหนด
ภำยในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ำกนัทั้งสองปี 
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5.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
 

   (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ก ำหนดรำคำ 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

ขำยสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด - - 385,364,104.43 387,389,820.83 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด - - 4,024,118,423.64 4,406,622,739.69 
รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ - - 5,935,098.00 5,935,098.00 
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั - - 26,135,108.60 26,309,478.20 
เงินปันผลรับ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร - - - 393,040,220.00 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำทุน - - 6,131,583.47 7,428,271.69 
ดอกเบ้ียจ่ำยส่วนท่ีโอนเขำ้      
ก ำไรขำดทุน อตัรำร้อยละ 1.58-1.95 ต่อปี - - 468,534.26 109,775.35 

      

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 6,773,898,828.63 6,782,330,900.85 2,152,568,482.29 1,685,086,759.40 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 436,612,052.82 208,454,745.90 386,186,904.50 163,023,926.00 
รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ 20,396,491.90 19,986,877.04 17,369,401.85 16,959,786.99 
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนและรำคำตลำด 179,426,279.89 174,775,906.42 128,632,269.89 125,923,516.42 
เงินปันผลรับ ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 48,999,900.00 48,999,900.00 48,999,900.00 48,999,900.00 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำทุน 965,880.00 916,380.00 916,380.00 916,380.00 

      

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ขำยสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 2,273,502,722.62 2,589,483,150.89 1,767,280,627.73 2,031,048,044.52 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 2,690,064,657.40 2,888,640,178.50 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ 600,000.00 600,000.00 - - 
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนและรำคำตลำด 43,825,128.65 32,044,995.11 3,090,300.05 2,601,459.41 
ค่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ 25,509,062.69 21,285,686.00 9,429,062.69 9,405,686.00 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำทุนและรำคำตลำด 22,714,208.72 63,613,002.38 2,263,020.16 2,225,097.94 
      

รำยกำรบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบ้ียจ่ำยส่วนท่ีโอนเขำ้      
ก ำไรขำดทุน อตัรำร้อยละ 1.93-5.50 ต่อปี 62,290,248.43 53,970,005.25 51,099,906.02 43,515,730.71 

ดอกเบ้ียจ่ำยส่วนท่ีโอนเขำ้ตน้ทุน      
สินทรัพยง์ำนระหวำ่งก่อสร้ำง อตัรำร้อยละ 1.93-5.50 ต่อปี 33,809,482.86 37,265,694.55 3,542,349.47 1,220,363.10 

 

5.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 125,900,646.00 127,209,162.00 52,908,853.00 54,389,386.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,354,667.00 14,297,719.00 1,871,196.00 7,257,093.00 

รวม 129,255,313.00 141,506,881.00 54,780,049.00 61,646,479.00 

38 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรของบริษทั
ประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทั หมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์

 

5.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัร่วม โดยกำรถือหุน้ 
บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัร่วม โดยกำรถือหุน้ 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์อำหำรสัตว ์จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัร่วม 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกดั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 520,000.00 1,354,106.03 55,000.00 889,106.03 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 676,695,940.29 568,364,972.07 44,335,409.35 81,881,202.35 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 405,982,334.44 661,029,683.13 29,628,441.39 26,592,139.85 
เช็คในมือ 4,056,912.72 9,346,545.50 - - 

รวม 1,087,255,187.45 1,240,095,306.73 74,018,850.74 109,362,448.23 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรของบริษทั
ประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทั หมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ำกดั บริษทัยอ่ย โดยกำรถือหุน้ และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัร่วม โดยกำรถือหุน้ 
บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทัร่วม โดยกำรถือหุน้ 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์อำหำรสัตว ์จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัร่วม 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ำกดั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 520,000.00 1,354,106.03 55,000.00 889,106.03 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 676,695,940.29 568,364,972.07 44,335,409.35 81,881,202.35 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 405,982,334.44 661,029,683.13 29,628,441.39 26,592,139.85 
เช็คในมือ 4,056,912.72 9,346,545.50 - - 

รวม 1,087,255,187.45 1,240,095,306.73 74,018,850.74 109,362,448.23 
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7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 475,832,917.31 575,057,230.87 269,543,028.48 285,621,995.52 
ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรอื่น 330,968,605.99 335,933,820.36 134,403,723.11 168,169,878.53 
ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจกำรอื่น 51,590,027.50 49,472,580.05 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 858,391,550.80 960,463,631.28 403,946,751.59 453,791,874.05 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,918,874.20) (35,357,662.67) - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 824,472,676.60 925,105,968.61 403,946,751.59 453,791,874.05 
     

ลูกหน้ีอื่นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,425,637.20 16,658,437.38 11,832,260.64 10,410,741.49 
ลูกหน้ีอื่นบุคคลหรือกิจกำรอื่น 16,422,538.90 1,850,628.93 12,763,889.05 61,687.15 
เงินทดรองจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305,862.90 2,633.51 1,747,245.67 1,558,830.99 
เงินทดรองจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรอื่น 1,500,105.84 1,659,416.32 40,000.00 91,700.00 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ส่วนท่ีถึงก ำหนดในหน่ึงปี 1,749,999.96 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 687,277.50 654,550.19 687,277.50 654,550.19 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรอื่น 23,948,759.71 26,130,344.76 6,306,098.78 8,030,414.19 
รำยไดค้ำ้งรับบุคคลหรือกิจกำรอื่น 3,346,381.95 2,911,164.36 1,139,609.00 1,375,857.19 

รวมลูกหน้ีอื่น 65,386,563.96 49,867,175.45 34,516,380.64 22,183,781.20 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (170,000.00) - - 

รวมลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 65,386,563.96 49,697,175.45 34,516,380.64 22,183,781.20 
  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 889,859,240.56 974,803,144.06 438,463,132.23 475,975,655.25 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ แยกตำมอำยไุดด้งัน้ี 
 

7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นก ำหนดช ำระ 408,416,003.87 491,164,751.49 258,124,743.42 267,167,990.43 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 67,416,913.44 83,892,479.38 11,418,285.06 18,454,005.09 

รวม 475,832,917.31 575,057,230.87 269,543,028.48 285,621,995.52 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 1-180 วนั 
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7.2 ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ 261,648,739.94 273,972,150.06 91,180,130.54 131,340,734.03 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 86,299,809.35 74,091,411.20 42,853,937.57 35,803,489.50 
- มำกกว่ำ 3 เดือน 34,610,084.20 37,342,839.15 369,655.00 1,025,655.00 

รวม 382,558,633.49 385,406,400.41 134,403,723.11 168,169,878.53 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,918,874.20) (35,357,662.67) - - 

สุทธิ 348,639,759.29 350,048,737.74 134,403,723.11 168,169,878.53 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 1-60 วนั 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี (35,527,662.67) (34,576,662.27) - - 
ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี (480,195.00) (3,078,621.00) - - 
ไดรั้บช ำระคืนในระหว่ำงปี 2,027,031.47 1,940,819.60 - - 
ตดัจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี 61,952.00 186,801.00 - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (33,918,874.20) (35,527,662.67) - - 

 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทั เช่ือวำ่ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัแลว้ 
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7.2 ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ     
อยูใ่นก ำหนดช ำระ 261,648,739.94 273,972,150.06 91,180,130.54 131,340,734.03 
เกินก ำหนดช ำระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 86,299,809.35 74,091,411.20 42,853,937.57 35,803,489.50 
- มำกกว่ำ 3 เดือน 34,610,084.20 37,342,839.15 369,655.00 1,025,655.00 

รวม 382,558,633.49 385,406,400.41 134,403,723.11 168,169,878.53 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,918,874.20) (35,357,662.67) - - 

สุทธิ 348,639,759.29 350,048,737.74 134,403,723.11 168,169,878.53 
 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 1-60 วนั 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี (35,527,662.67) (34,576,662.27) - - 
ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี (480,195.00) (3,078,621.00) - - 
ไดรั้บช ำระคืนในระหว่ำงปี 2,027,031.47 1,940,819.60 - - 
ตดัจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี 61,952.00 186,801.00 - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี (33,918,874.20) (35,527,662.67) - - 

 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทั เช่ือวำ่ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัแลว้ 
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8. สินคำ้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 137,390,535.85 170,088,020.28 132,085,172.01 164,590,243.75 
สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทอำหำรสัตว ์ 57,062,001.69 53,679,089.47 - - 
สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทไข่ไก่ 379,051.69 - - - 
วตัถุดิบและเวชภณัฑ ์ 2,199,994,187.25 1,772,690,737.23 21,139,801.55 23,862,483.50 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 210,661,349.75 336,150,388.50 - - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,098,187.78 - - - 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 56,784,404.86 214,939,034.04 56,476,446.68 211,950,030.39 
สินคำ้ชีวภำพส่วนท่ีหมุนเวียน     
ไข่เช้ือและงำนระหวำ่งฟัก 109,596,068.39 100,594,078.71 - - 
งำนระหวำ่งเล้ียงไก่เน้ือ 422,412,858.69 360,803,948.85 - - 
ลูกไก่ - 37,202.04 - - 

อะไหล่ วสัดุโรงงำน วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืนๆ 536,350,003.04 551,846,962.36 137,832,266.43 123,908,848.98 
รวม 3,731,728,648.99 3,560,829,461.48 347,533,686.67 524,311,606.62 

หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (12,020,802.72) (29,973,503.50) (9,929,955.14) (18,273,921.69) 

สุทธิ 3,716,828,973.42 3,527,977,085.13 334,724,858.68 503,158,812.08 
 

ประมำณกำรปริมำณทำงกำยภำพของสินทรัพยชี์วภำพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
ไข่เช้ือ และงำนระหวำ่งฟัก (หน่วย : ฟอง) 9,807,893 9,023,475 
งำนระหวำ่งเล้ียงไก่เน้ือ (หน่วย : ตวั) 9,423,404 8,324,699 
ลูกไก่ (หน่วย : ตวั) - 3,262 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 
เพิม่ข้ึนระหวำ่งปี (522,814.75) (20,091,670.72) - (9,643,249.63) 
โอนกลบัระหวำ่งปี 18,475,515.53 131,244.20 8,343,966.55 - 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (12,020,802.72) (29,973,503.50) (9,929,955.14) (18,273,921.69) 
     

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย     
  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำย     
- ตน้ทุนขำย 14,461,422,990.00 14,243,598,130.82 7,675,356,786.01 7,587,875,482.80 
- กำรปรับลดมูลค่ำเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ     
   (โอนกลบัรำยกำร) (17,952,700.78) 19,960,426.52 (8,343,966.55) 9,643,249.63 

สุทธิ 14,443,470,289.22 14,263,558,557.34 7,667,012,819.46 7,597,518,732.43 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช ำระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

วธีิรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         
- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,246,124,096.91 1,041,747,853.30 49,000,000.00 49,000,000.00 
- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 
 (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,645,696,021.17 1,645,768,276.70 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00 

รวม     2,891,820,118.08 2,687,516,130.00 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ไม่มีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 
เพิม่ข้ึนระหวำ่งปี (522,814.75) (20,091,670.72) - (9,643,249.63) 
โอนกลบัระหวำ่งปี 18,475,515.53 131,244.20 8,343,966.55 - 
ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง-ปลำยปี (12,020,802.72) (29,973,503.50) (9,929,955.14) (18,273,921.69) 
     

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย     
  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขำย     
- ตน้ทุนขำย 14,461,422,990.00 14,243,598,130.82 7,675,356,786.01 7,587,875,482.80 
- กำรปรับลดมูลค่ำเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ     
   (โอนกลบัรำยกำร) (17,952,700.78) 19,960,426.52 (8,343,966.55) 9,643,249.63 

สุทธิ 14,443,470,289.22 14,263,558,557.34 7,667,012,819.46 7,597,518,732.43 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช ำระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

วธีิรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         
- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,246,124,096.91 1,041,747,853.30 49,000,000.00 49,000,000.00 
- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 
 (ประเทศไทย) จ ำกดั 3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,645,696,021.17 1,645,768,276.70 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00 

รวม     2,891,820,118.08 2,687,516,130.00 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,910,427,662.86 1,299,437,232.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,678,497,249.65 1,833,188,489.98 
หน้ีสินหมุนเวยีน (738,091,077.68) (577,969,379.75) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (306,941,776.12) (427,889,964.34) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,543,892,058.71 2,126,766,378.07 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,947,687,643.08 1,955,684,690.97 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,982,862,215.91 1,962,643,088.44 
หน้ีสินหมุนเวยีน (500,065,645.61) (503,627,166.27) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (47,780,451.06) (36,818,436.70) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,382,703,762.32 3,377,882,176.44 
   

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

รำยได ้ 7,164,261,686.37 6,050,227,856.02 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 517,125,680.64 289,776,519.97 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - - 
ก ำไรส ำหรับปี 517,125,680.64 289,776,519.97 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 517,125,680.64 289,776,519.97 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมระหวำ่งปี 48,999,900.00 48,999,900.00 

   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั   
รำยได ้ 8,215,526,696.33 8,106,813,968.90 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4,821,585.88 (160,706,527.08) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - - 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 4,821,585.88 (160,706,527.08) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 4,821,585.88 (160,706,527.08) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมระหวำ่งปี - - 
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กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้
ในงบกำรเงินรวม 

 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,543,892,058.71 2,126,766,378.07 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,246,507,108.77 1,042,115,525.25 
รำยกำรปรับปรุงอ่ืน (383,011.86) (367,671.95) 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,246,124,096.91 1,041,747,853.30 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั   
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,382,703,762.32 3,377,882,176.44 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,657,524,843.54 1,655,162,266.46 
รำยกำรปรับปรุงอ่ืน (11,828,822.37) (9,393,989.76) 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,645,696,021.17 1,645,768,276.70 

รวมมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 2,891,820,118.08 2,687,516,130.00 
 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 
     (หน่วย : บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช ำระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

วธีิรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

เงินปันผล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         
- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 
- บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 
- บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.2761 98.2601 536,374,727.35 535,578,727.35 - 393,040,220.00 
- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00 159,999,100.00  - - 
- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ำกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,796,873,542.35 1,796,077,542.35 - 393,040,220.00 
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กระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้
ในงบกำรเงินรวม 

 

 (หน่วย : บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,543,892,058.71 2,126,766,378.07 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,246,507,108.77 1,042,115,525.25 
รำยกำรปรับปรุงอ่ืน (383,011.86) (367,671.95) 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,246,124,096.91 1,041,747,853.30 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ำกดั   
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,382,703,762.32 3,377,882,176.44 
สัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,657,524,843.54 1,655,162,266.46 
รำยกำรปรับปรุงอ่ืน (11,828,822.37) (9,393,989.76) 
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,645,696,021.17 1,645,768,276.70 

รวมมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 2,891,820,118.08 2,687,516,130.00 
 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำส่วนดงัน้ี 
 
     (หน่วย : บำท) 
     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช ำระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
กำรลงทุน 

วธีิรำคำทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

เงินปันผล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         
- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จ ำกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 
- บริษทั ฟำร์มกรุงไทย จ ำกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 
- บริษทั กรุงไทยอำหำร จ ำกดั (มหำชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.2761 98.2601 536,374,727.35 535,578,727.35 - 393,040,220.00 
- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ำกดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00 159,999,100.00  - - 
- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ำกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,796,873,542.35 1,796,077,542.35 - 393,040,220.00 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีกำรลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอำหำร 
จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจ ำนวน 6,400 หุ้น จ ำนวน 0.80 ล้ำนบำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มข้ึนจำกอตัรำร้อยละ 98.2601 เป็นอตัรำร้อยละ 98.2761 ซ่ึงเป็นกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่รำคำตำมบญัชี 
ส่งผลให้เกิดส่วนต ่ำจำกกำรซ้ือเงินลงทุน จ ำนวน 319,488.39 บำท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจำก
ถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภำยหลงัจำกกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวแลว้ 

 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 9/2561 ของบริษทั กรุงไทยอำหำร 
จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ส ำหรับผลจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2551-2552 โดยเสนอจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 10.00 บำท จ ำนวน 
40,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 400.00 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 

 
11. สินทรัพยชี์วภำพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

 

11.1 ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไก่ปู่ยำ่พนัธุ ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่ปู่ยำ่พนัธุ์ 
รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 135,761,580.88 39,337,204.49 175,098,785.37 
ซ้ือเพ่ิม - 125,154,964.78 125,154,964.78 
รับโอน 138,820,646.59 - 138,820,646.59 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 14,400,262.24 14,400,262.24 
จ ำหน่ำย (158,418,607.35) - (158,418,607.35) 
โอนออก - (138,820,646.59) (138,820,646.59) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 116,163,620.12 40,071,784.92 156,235,405.04 
ซ้ือเพ่ิม - 119,777,780.45 119,777,780.45 
รับโอน 136,761,719.51 - 136,761,719.51 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 13,822,756.46 13,822,756.46 
จ ำหน่ำย (116,163,620.12) - (116,163,620.12) 
โอนออก - (136,761,719.51) (136,761,719.51) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 136,761,719.51 36,910,602.32 173,672,321.83 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไก่ปู่ยำ่พนัธุ ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่ปู่ยำ่พนัธุ์ 
รวม 

ค่ำเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 (64,272,441.11) - (64,272,441.11) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (125,682,837.18) - (125,682,837.18) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 138,210,938.57 - 138,210,938.57 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 (51,744,339.72) - (51,744,339.72) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (130,676,991.24) - (130,676,991.24) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 108,645,890.18 - 108,645,890.18 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 (73,775,440.78) - (73,775,440.78) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 64,419,280.40 40,071,784.92 104,491,065.32 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 62,986,278.73 36,910,602.32 99,896,881.05 
    

ค่ำเส่ือมพนัธ์ุท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   125,682,837.18 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   130,676,991.24 

 

11.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ไก่พ่อแม่พนัธุ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ 
รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 347,950,465.15 163,159,707.03 511,110,172.18 
ซ้ือเพ่ิม - 527,573,937.85 527,573,937.85 
รับโอน 544,075,709.06 - 544,075,709.06 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 32,510,546.98 32,510,546.98 
จ ำหน่ำย (529,239,903.73) - (529,239,903.73) 
โอนออก - (544,075,709.06) (544,075,709.06) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 362,786,270.48 179,168,482.80 541,954,753.28 
ซ้ือเพ่ิม - 554,551,445.24 554,551,445.24 
รับโอน 568,754,655.11 - 568,754,655.11 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 42,162,996.95 42,162,996.95 
จ ำหน่ำย (512,494,171.04) - (512,494,171.04) 
โอนออก - (568,754,655.11) (568,754,655.11) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 419,046,754.55 207,128,269.88 626,175,024.43 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไก่ปู่ยำ่พนัธุ ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่ปู่ยำ่พนัธุ์ 
รวม 

ค่ำเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 (64,272,441.11) - (64,272,441.11) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (125,682,837.18) - (125,682,837.18) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 138,210,938.57 - 138,210,938.57 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 (51,744,339.72) - (51,744,339.72) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (130,676,991.24) - (130,676,991.24) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 108,645,890.18 - 108,645,890.18 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 (73,775,440.78) - (73,775,440.78) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 64,419,280.40 40,071,784.92 104,491,065.32 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 62,986,278.73 36,910,602.32 99,896,881.05 
    

ค่ำเส่ือมพนัธ์ุท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   125,682,837.18 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   130,676,991.24 

 

11.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ไก่พ่อแม่พนัธุ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ 
รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 347,950,465.15 163,159,707.03 511,110,172.18 
ซ้ือเพ่ิม - 527,573,937.85 527,573,937.85 
รับโอน 544,075,709.06 - 544,075,709.06 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 32,510,546.98 32,510,546.98 
จ ำหน่ำย (529,239,903.73) - (529,239,903.73) 
โอนออก - (544,075,709.06) (544,075,709.06) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 362,786,270.48 179,168,482.80 541,954,753.28 
ซ้ือเพ่ิม - 554,551,445.24 554,551,445.24 
รับโอน 568,754,655.11 - 568,754,655.11 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงำนระหวำ่งเล้ียง - 42,162,996.95 42,162,996.95 
จ ำหน่ำย (512,494,171.04) - (512,494,171.04) 
โอนออก - (568,754,655.11) (568,754,655.11) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 419,046,754.55 207,128,269.88 626,175,024.43 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ไก่พ่อแม่พนัธุ์ งำนระหวำ่ง 

เล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ 
รวม 

ค่ำเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 (144,888,084.93) - (144,888,084.93) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (429,319,458.64) - (429,319,458.64) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 428,377,359.88 - 428,377,359.88 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 (145,830,183.69) - (145,830,183.69) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ประจ ำปี (443,189,950.06) - (443,189,950.06) 
ค่ำเส่ือมพนัธุ์ส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ปลดระวำง 401,238,940.91 - 401,238,940.91 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 (187,781,192.84) - (187,781,192.84) 

    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 216,956,086.79 179,168,482.80 396,124,569.59 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 231,265,561.71 207,128,269.88 438,393,831.59 

    
ค่ำเส่ือมพนัธ์ุท่ีแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี    

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   429,319,458.64 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   443,189,950.06 

 
ประมำณกำรปริมำณทำงกำยภำพของสินทรัพยชี์วภำพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ตวั) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 713,556 626,207 
ไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุระหวำ่งเล้ียง 582,756 549,065 

รวม 1,296,312 1,175,272 
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12. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำร รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,000,000.00 - 2,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 267,247,814.80 130,310,492.98 397,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,961,800.00 538,200.00 3,500,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 270,209,614.80 130,848,692.98 401,058,307.78 
    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (285,945.20) (40,330,487.98) (40,616,433.18) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (6,303,985.93) (6,352,483.48) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (334,442.75) (46,634,473.91) (46,968,916.66) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (6,316,731.74) (6,365,229.29) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (382,940.30) (52,951,205.65) (53,334,145.95) 
    

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
โอนกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 32,500.00 23,809.10 56,309.10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (817,646.00) - (817,646.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (817,646.00) - (817,646.00) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 266,095,726.05 83,676,019.07 349,771,745.12 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 269,009,028.50 77,897,487.33 346,906,515.83 
    

ค่ำเส่ือมรำคำทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   6,352,483.48 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   6,365,229.29 
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12. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำร รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,000,000.00 - 2,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 267,247,814.80 130,310,492.98 397,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,961,800.00 538,200.00 3,500,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 270,209,614.80 130,848,692.98 401,058,307.78 
    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (285,945.20) (40,330,487.98) (40,616,433.18) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (6,303,985.93) (6,352,483.48) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (334,442.75) (46,634,473.91) (46,968,916.66) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (6,316,731.74) (6,365,229.29) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (382,940.30) (52,951,205.65) (53,334,145.95) 
    

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
โอนกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 32,500.00 23,809.10 56,309.10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (817,646.00) - (817,646.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (817,646.00) - (817,646.00) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 266,095,726.05 83,676,019.07 349,771,745.12 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 269,009,028.50 77,897,487.33 346,906,515.83 
    

ค่ำเส่ือมรำคำทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   6,352,483.48 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   6,365,229.29 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำร รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 125,553,808.57 275,258,202.97 400,812,011.54 
รับโอน - 48,108,125.33 48,108,125.33 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 
    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (285,945.20) (204,003,126.36) (204,289,071.56) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (7,697,733.30) (7,746,230.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (334,442.75) (211,700,859.66) (212,035,302.41) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำปี (48,497.55) (7,697,733.20) (7,746,230.75) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (382,940.30) (219,398,592.86) (219,781,533.16) 
    

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (42,400.00) - (42,400.00) 
โอนกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 600.00 - 600.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (41,800.00) - (41,800.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (41,800.00) - (41,800.00) 
    

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 125,177,565.82 111,665,468.64 236,843,034.46 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 125,129,068.27 103,967,735.44 229,096,803.71 
    

ค่ำเส่ือมรำคำทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุนส ำหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   7,746,230.85 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   7,746,230.75 
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- งบกำรเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำ
รำคำทุนจ ำนวน 103.04 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 63.71 ลำ้นบำท และมูลค่ำรำคำทุนจ ำนวน 
103.04 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 68.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยติุธรรมตำมรำยงำน 
กำรประเมินรำคำในเดือนมกรำคม และกรกฎำคมถึงกนัยำยน 2561 จ ำนวน 1,306.47 ลำ้นบำท และ 
1,302.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (มูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไดร้วมรำยกำรสินทรัพยท่ี์ไดม้ำหลงักำรประเมิน
รำคำจ ำนวน 5.48 ลำ้นบำท และ 1.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั) ทั้งน้ีมูลค่ำยติุธรรมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) และวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน 
(Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยไดค้่ำเช่ำ ซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 25.59 ลำ้นบำท และ 25.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

- งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำรำคำทุน
จ ำนวน 313.61 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 105.46 ลำ้นบำท และมูลค่ำรำคำทุนจ ำนวน 313.61 
ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 111.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยติุธรรมตำมรำยงำน 
กำรประเมินรำคำในเดือนกรกฎำคมถึงกนัยำยน 2561 จ  ำนวน 1,273.40 ล้ำนบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 
ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้ับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) และวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน 
และวธีิคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรม
ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยไดค้่ำเช่ำ ซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 23.58 ลำ้นบำท และ 23.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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- งบกำรเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำ
รำคำทุนจ ำนวน 103.04 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 63.71 ลำ้นบำท และมูลค่ำรำคำทุนจ ำนวน 
103.04 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 68.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยติุธรรมตำมรำยงำน 
กำรประเมินรำคำในเดือนมกรำคม และกรกฎำคมถึงกนัยำยน 2561 จ ำนวน 1,306.47 ลำ้นบำท และ 
1,302.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (มูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไดร้วมรำยกำรสินทรัพยท่ี์ไดม้ำหลงักำรประเมิน
รำคำจ ำนวน 5.48 ลำ้นบำท และ 1.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั) ทั้งน้ีมูลค่ำยติุธรรมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) และวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน 
(Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยไดค่้ำเช่ำ ซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 25.59 ลำ้นบำท และ 25.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

- งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำรำคำทุน
จ ำนวน 313.61 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 105.46 ลำ้นบำท และมูลค่ำรำคำทุนจ ำนวน 313.61 
ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 111.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยติุธรรมตำมรำยงำน 
กำรประเมินรำคำในเดือนกรกฎำคมถึงกนัยำยน 2561 จ  ำนวน 1,273.40 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 
ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้ับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) และวิธีคิดจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำท่ีดิน 
และวธีิคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง ทั้งน้ี มูลค่ำยติุธรรม
ของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยไดค่้ำเช่ำ ซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนจ ำนวน 23.58 ลำ้นบำท และ 23.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 180,392,114.67 275,951,838.29 95,316,137.26 198,458,598.46 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (110,880.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 180,281,234.67 275,851,038.29 95,316,137.26 198,458,598.46 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 

2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,232,340.66 (416,577.67) 5,815,762.99  - - - 
สินคำ้คงเหลือ 5,149,992.52 (2,171,777.85) 2,978,214.67  3,784,561.43 (1,222,795.84) 2,561,765.59 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 (16,785,536.90) -  16,785,536.90 (16,785,536.90) - 
ไก่ปู่ยำ่พนัธุ ์ 2,024,664.05 2,888,635.81 4,913,299.86  - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธุ ์ 16,670,709.46 2,759,623.79 19,430,333.25  - - - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 45,483.84 (22,739.50) 22,744.34  - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 84,312,818.00 4,811,120.86 89,123,938.86  33,158,207.27 1,488,343.70 34,646,550.97 
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี 144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70  144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70 

รวม 275,951,838.29 (95,559,723.62) 180,392,114.67  198,458,598.46 (103,142,461.20) 95,316,137.26 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (100,800.00) (10,080.00) (110,880.00)  - - - 

รวม (100,800.00) (10,080.00) (110,880.00)  - - - 
   สุทธิ 275,851,038.29 (95,569,803.62) 180,281,234.67  198,458,598.46 (103,142,461.20) 95,316,137.26 

 
 
 

53 

 

- งบกำรเงินรวม 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้
เป็นรำคำทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงจ ำนวน 35.96 ลำ้นบำท และ 38.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเกิดจำกเงินกูท่ี้กูม้ำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน 
ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.54-5.50 ต่อปี และ1.68-5.50 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัร 
รำคำทุนจ ำนวน 2,675.56 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1,238.33 ล้ำนบำท และรำคำทุนจ ำนวน 
2,745.74 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 1,283.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงินตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่โดยมีรำคำทุนจ ำนวน 4,970.50 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 378,374.00 บำท และ
รำคำทุนจ ำนวน 4,810.43 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 378,022.00 บำท ตำมล ำดบั 

 
- งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็น
รำคำทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 5.69 ลำ้นบำท และ 2.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนกำรกูย้ืม
ท่ีเกิดจำกเงินกู้ท่ีกู ้มำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.54-5.50 ต่อปี และ1.68-5.50 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้ ำท่ีดิน พร้อมอำคำร และส่วนปรับปรุงอำคำร 
รำคำทุนจ ำนวน 872.84 ลำ้นบำท และ 844.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มูลค่ำตำมบญัชี 405.97 ลำ้นบำท 
และ 401.48 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนำคตไปค ้ ำประกันสินเช่ือท่ีบริษทัได้รับจำก
ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 17 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่
ยงัใชง้ำนอยูโ่ดยมีรำคำทุน 1,536.22 ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชี 16,628.00 บำท และรำคำทุน 1,558.25 
ลำ้นบำท มูลค่ำตำมบญัชี 15,490.00 บำท ตำมล ำดบั 
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14. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 180,392,114.67 275,951,838.29 95,316,137.26 198,458,598.46 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (110,880.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 180,281,234.67 275,851,038.29 95,316,137.26 198,458,598.46 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 

2562 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,232,340.66 (416,577.67) 5,815,762.99  - - - 
สินคำ้คงเหลือ 5,149,992.52 (2,171,777.85) 2,978,214.67  3,784,561.43 (1,222,795.84) 2,561,765.59 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 (16,785,536.90) -  16,785,536.90 (16,785,536.90) - 
ไก่ปู่ยำ่พนัธุ ์ 2,024,664.05 2,888,635.81 4,913,299.86  - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธุ ์ 16,670,709.46 2,759,623.79 19,430,333.25  - - - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 45,483.84 (22,739.50) 22,744.34  - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 84,312,818.00 4,811,120.86 89,123,938.86  33,158,207.27 1,488,343.70 34,646,550.97 
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี 144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70  144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70 

รวม 275,951,838.29 (95,559,723.62) 180,392,114.67  198,458,598.46 (103,142,461.20) 95,316,137.26 
        
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (100,800.00) (10,080.00) (110,880.00)  - - - 

รวม (100,800.00) (10,080.00) (110,880.00)  - - - 
   สุทธิ 275,851,038.29 (95,569,803.62) 180,281,234.67  198,458,598.46 (103,142,461.20) 95,316,137.26 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2561 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำย 
ในก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมำยเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 

2561 

บนัทึกเป็น 
รำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ่้ำยใน 
ก ำไรขำดทุน 

(หมำยเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็นรำยได ้
หรือค่ำใชจ่้ำย 
ในก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมำยเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี          
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,226,875.27 5,465.39 - 6,232,340.66  - - - - 
สินคำ้คงเหลือ 1,793,577.49 3,356,415.03 - 5,149,992.52  1,524,629.02 2,259,932.41 - 3,784,561.43 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - - 16,785,536.90  16,785,536.90 - - 16,785,536.90 
ไก่ปู่ ยำ่พนัธ์ุ 4,270,612.51 (2,245,948.46) - 2,024,664.05  - - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 15,954,550.45 716,159.01 - 16,670,709.46  - - - - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 68,223.34 (22,739.50) - 45,483.84  - - - - 

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 66,990,857.30 17,402,178.58 (80,217.88) 84,312,818.00  25,489,035.59 7,334,747.81 334,423.87 33,158,207.27 
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี 185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86  185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86 

รวม 297,731,750.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,951,838.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 
          

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

รวม (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 
   สุทธิ 297,630,950.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,851,038.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 

 

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูป 
รำคำทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 57,004,668.54 44,054,088.13 
ซ้ือเพ่ิม 464,917.76 174,145.26 
โอนเขำ้ 51,588,963.58 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 109,058,549.88 44,228,233.39 
ซ้ือเพ่ิม 439,126.87 83,496.32 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 109,497,676.75 44,311,729.71 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :-   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (35,894,136.81) (32,162,425.08) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (15,723,515.75) (4,661,922.88) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (51,617,652.56) (36,824,347.96) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (16,494,098.82) (3,487,015.15) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (68,111,751.38) (40,311,363.11) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :-   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 57,440,897.32 7,403,885.43 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 41,385,925.37 4,000,366.60 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุน 15,723,515.75 4,661,922.88 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีอยูใ่นก ำไรขำดทุน 16,483,816.94 3,487,015.15 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีโอนเขำ้ตน้ทุนงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 10,281.88 - 
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16. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 19,249,999.56 - 
หกั  ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส่วนท่ีถึงก ำหนดในหน่ึงปี (1,749,999.96) - 

สุทธิ 17,499,999.60 - 
 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 21,000,000.00 
หกั  ค่ำเช่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี (1,750,000.44) 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ปลำยปี 19,249,999.56 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ่้ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน
และอำคำร ท่ีท  ำกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญำมีอำย ุ12 ปี ครบก ำหนดปี 2573 บริษทัตดัจ ำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
17. สินเช่ือและกำรค ้ำประกนั 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 
และเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 31.1 ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงโรงงำน อำคำรชุดเพื่อเช่ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนำคตของ
กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถำบนักำรเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้มืระยะยำว
จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินร่วมกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2,000.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกูย้มืไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2557 
ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2567 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2556 
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16. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 19,249,999.56 - 
หกั  ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส่วนท่ีถึงก ำหนดในหน่ึงปี (1,749,999.96) - 

สุทธิ 17,499,999.60 - 
 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 21,000,000.00 
หกั  ค่ำเช่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี (1,750,000.44) 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ปลำยปี 19,249,999.56 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ่้ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน
และอำคำร ท่ีท  ำกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญำมีอำย ุ12 ปี ครบก ำหนดปี 2573 บริษทัตดัจ ำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
17. สินเช่ือและกำรค ้ำประกนั 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 
และเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 31.1 ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงโรงงำน อำคำรชุดเพื่อเช่ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนำคตของ
กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถำบนักำรเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้มืระยะยำว
จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินร่วมกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2,000.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกูย้มืไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2557 
ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2567 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2556 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจ ำนวน 400.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี 
และมีระยะเวลำกำรกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนำคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจ ำนวน 400.00 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.60 ต่อปี และมี
ระยะเวลำกำรกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนำคม 2562 ถึงวนัท่ี 3 มีนำคม 2565 โดยไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้มื
ระยะยำวจำกบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจ ำนวน 960.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียไม่เกิน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกู้ยืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 ธันวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 19 
ธนัวำคม 2565 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลที่
เก่ียวข้องกันโดยมีวงเงินจ ำนวน 300.00 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนั ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้น
จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั วงเงินจ ำนวน 160.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี 
และมีระยะเวลำกำรกูย้ืมไม่เกิน 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 ถึงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 และไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั เม่ือครบก ำหนดช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นไดรั้บกำรขยำยระยะเวลำเป็นเงินกูย้มืระยะยำว 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัได้รับวงเงินจ ำนวน 160.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหำคม 2561 
ถึงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2564 และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

 
18. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เป็นเงินกูย้ืมจำก
ธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่งในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุ 1 เดือน และเม่ือทวงถำม โดยมีกำรคิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 1.54-1.58 ต่อปี และ 1.68-1.95 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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19. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,156,712.84 21,148,204.47 138,773,503.12 339,030,443.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 699,946,152.64 861,746,913.86 166,803,832.16 177,464,177.67 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 727,102,865.48 882,895,118.33 305,577,335.28 516,494,621.53 
     

เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,155.99 66,340.00 826,614.41 403,716.05 
เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 58,450,638.04 49,108,286.50 24,585,055.20 14,732,421.42 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 25,950,837.01 14,916,872.83 13,620,679.56 4,447,869.16 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 597,839.66 7,656,319.76 1,676,721.13 2,370,256.78 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 152,321,654.60 152,949,817.86 74,210,509.24 80,242,393.21 
เงินรับล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 
เงินรับล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 17,586,758.91 35,824,094.83 14,878,784.28 27,689,744.61 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 254,911,884.21 260,521,731.78 129,823,363.82 129,911,401.23 
   รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 982,014,749.69 1,143,416,850.11 435,400,699.10 646,406,022.76 

 
20. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - - 

สุทธิ - - 
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19. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,156,712.84 21,148,204.47 138,773,503.12 339,030,443.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 699,946,152.64 861,746,913.86 166,803,832.16 177,464,177.67 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 727,102,865.48 882,895,118.33 305,577,335.28 516,494,621.53 
     

เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,155.99 66,340.00 826,614.41 403,716.05 
เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 58,450,638.04 49,108,286.50 24,585,055.20 14,732,421.42 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 25,950,837.01 14,916,872.83 13,620,679.56 4,447,869.16 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 597,839.66 7,656,319.76 1,676,721.13 2,370,256.78 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยบุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 152,321,654.60 152,949,817.86 74,210,509.24 80,242,393.21 
เงินรับล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 
เงินรับล่วงหนำ้บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน 17,586,758.91 35,824,094.83 14,878,784.28 27,689,744.61 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 254,911,884.21 260,521,731.78 129,823,363.82 129,911,401.23 
   รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 982,014,749.69 1,143,416,850.11 435,400,699.10 646,406,022.76 

 
20. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - - 

สุทธิ - - 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี - 66,700,000.00 
จ่ำยคืนระหวำ่งปี - (66,700,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - 

 

เงินกูย้ืมระยะยำวเป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
ทุก 3 เดือน จ ำนวน 12 งวด งวดละ 33.33 ลำ้นบำท และในงวดสุดทำ้ยตกลงช ำระเท่ำกบัจ ำนวนเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ียงัคงคำ้งตำมสัญญำให้ครบถว้น เร่ิมช ำระงวดแรกในเดือนกรกฎำคม 2558 โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี ซ่ึงบริษทัไดจ่้ำยช ำระครบถว้นแลว้ในปี 2561 

 
21. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้ปี 520,121,701.00 384,967,033.00 213,515,648.00 157,445,945.00 
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรปัจจุบนั 37,975,353.00 30,787,575.00 13,042,369.00 13,628,860.00 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 110,619,060.00 - 47,858,610.00 
ดอกเบ้ียจ่ำย 11,583,058.00 7,061,388.00 4,842,103.00 3,329,596.00 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
   คณิตศำสตร์ประกนัภยั - 7,480,647.00 - 1,845,199.00 
หกั  ผลประโยชน์จ่ำยระหวำ่งปี (18,233,601.00) (20,794,002.00) (9,240,470.00) (10,592,562.00) 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยปี 551,446,511.00 520,121,701.00 222,159,650.00 213,515,648.00 
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กำรเปล่ียนแปลงผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,604,481.69 (5,876,165.31) 3,829,815.24 1,984,616.24 
รับรู้ในระหวำ่งปี - 7,480,647.00 - 1,845,199.00 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,604,481.69 1,604,481.69 3,829,815.24 3,829,815.24 

 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รับรู้เป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 656,445.00 390,237.16 - - 
     

รับรู้ในก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนขำย 35,601,902.96 71,442,340.81 13,534,202.00 47,499,458.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 13,300,063.04 76,635,445.03 4,350,270.00 17,317,608.00 

รวม 48,901,966.00 148,077,785.84 17,884,472.00 64,817,066.00 
     

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน - (1,425,345.00) - (550,482.00) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ - 2,249,652.00 - 891,595.00 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 6,656,340.00 - 1,504,086.00 

รวม - 7,480,647.00 - 1,845,199.00 
 
ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.6581 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
อำยเุกษียณ 55 ปี 
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กำรเปล่ียนแปลงผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,604,481.69 (5,876,165.31) 3,829,815.24 1,984,616.24 
รับรู้ในระหวำ่งปี - 7,480,647.00 - 1,845,199.00 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,604,481.69 1,604,481.69 3,829,815.24 3,829,815.24 

 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รับรู้เป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 656,445.00 390,237.16 - - 
     

รับรู้ในก ำไรขำดทุน     
ตน้ทุนขำย 35,601,902.96 71,442,340.81 13,534,202.00 47,499,458.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 13,300,063.04 76,635,445.03 4,350,270.00 17,317,608.00 

รวม 48,901,966.00 148,077,785.84 17,884,472.00 64,817,066.00 
     

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน - (1,425,345.00) - (550,482.00) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์ - 2,249,652.00 - 891,595.00 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 6,656,340.00 - 1,504,086.00 

รวม - 7,480,647.00 - 1,845,199.00 
 
ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  ำนวณประมำณกำร

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.6581 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
อำยเุกษียณ 55 ปี 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (27,147,298.00) (22,494,332.00) (11,793,846.00) (9,724,200.00) 
อตัรำคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 30,537,347.00 25,224,323.00 13,213,881.00 10,889,264.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 33,572,863.00 24,386,233.00 14,575,841.00 10,526,929.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (30,319,626.00) (22,211,895.00) (13,213,546.00) (9,601,755.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (27,793,346.00) (18,675,546.00) (11,642,948.00) (7,932,781.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน ลดลงร้อยละ 20.00 34,205,674.00 22,731,038.00 14,092,036.00 9,524,944.00 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัดงักล่ำว ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงบกำรเงินปี 2561 แลว้ 
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22. รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,733,333.20 91,583,333.20 83,733,333.20 91,583,333.20 
กิจกำรอื่น 32,196,590.18 33,519,737.72 - - 

รวมรำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้เป็นรำยไดใ้นหน่ึงปี     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
กิจกำรอื่น (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้เป็นรำยไดใ้นหน่ึงปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
   สุทธิ 106,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20 

 

กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ตน้ปี 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
หกั  รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ท่ีรับรู้เป็นรำยไดใ้นระหวำ่งปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ปลำยปี 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 

 

รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้ ท่ีบริษทัไดท้  ำสัญญำ
ใหเ้ช่ำท่ีดิน และอำคำรรวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญำมีอำยรุะยะเวลำ 
20 ปี ครบก ำหนดปี 2573 ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทั จะไดรั้บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหนำ้ตำมอตัรำ
ท่ีระบุในสัญญำ บริษทัรับรู้รำยไดค้่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้-กิจกำรอ่ืนเป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกสัญญำให้เช่ำท่ีดินท่ีบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี โดยให้
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก ำหนด 6 เดือน หลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ครบก ำหนดปี 2586 ภำยใต้
สัญญำดงักล่ำว บริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่ำตอบแทนกำรจดสิทธิกำรเช่ำ และค่ำเช่ำเป็นอตัรำรำยเดือนตำมท่ีระบุ
ในสัญญำ บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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22. รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,733,333.20 91,583,333.20 83,733,333.20 91,583,333.20 
กิจกำรอื่น 32,196,590.18 33,519,737.72 - - 

รวมรำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้เป็นรำยไดใ้นหน่ึงปี     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
กิจกำรอื่น (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดรับรู้เป็นรำยไดใ้นหน่ึงปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
   สุทธิ 106,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20 

 

กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ตน้ปี 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
หกั  รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ท่ีรับรู้เป็นรำยไดใ้นระหวำ่งปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
รำยไดค่้ำเช่ำรับล่วงหนำ้ปลำยปี 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 

 

รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้ ท่ีบริษทัไดท้  ำสัญญำ
ใหเ้ช่ำท่ีดิน และอำคำรรวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญำมีอำยรุะยะเวลำ 
20 ปี ครบก ำหนดปี 2573 ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวบริษทั จะไดรั้บค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหนำ้ตำมอตัรำ
ท่ีระบุในสัญญำ บริษทัรับรู้รำยไดค่้ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 

รำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหนำ้-กิจกำรอ่ืนเป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกสัญญำให้เช่ำท่ีดินท่ีบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง สัญญำมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี โดยให้
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก ำหนด 6 เดือน หลงัจำกวนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ครบก ำหนดปี 2586 ภำยใต้
สัญญำดงักล่ำว บริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่ำตอบแทนกำรจดสิทธิกำรเช่ำ และค่ำเช่ำเป็นอตัรำรำยเดือนตำมท่ีระบุ
ในสัญญำ บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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23. ทุนเรือนหุน้ 
 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 จ ำนวนหุน้ หุน้สำมญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บำท) 
ทุนจดทะเบียน(มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท)   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,400,000,000 1,400,000,000.00 
ออกหุน้เพิ่มระหว่ำงปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,400,000,000 1,400,000,000.00 
   

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้(มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท)   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,253,821,000 1,253,821,000.00 
ออกหุน้เพิ่มระหว่ำงปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,253,821,000 1,253,821,000.00 

 

กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมและกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก ำหนดของสัญญำเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.38 : 1 
และ 0.42 : 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.24 : 1 และ 
1.34 : 1 ตำมล ำดบั 
 

24. ส่วนเกินทุนและส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหกัขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน้ี
จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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25. กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 โดยเสนอจ่ำยเงินปันผล
หุน้ละ 0.25 บำท จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจ ำนวน 1,253,821,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 
313.46 ลำ้นบำท (จ่ำยจริงจ ำนวน 313.41 ลำ้นบำท) ปัจจุบนัจ่ำยเงินปันผลแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

25.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล โดยเสนอจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บำท จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
มีจ ำนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 376.15 ลำ้นบำท (จ่ำยจริงจ ำนวน 376.06 ลำ้นบำท) ปัจจุบนั
จ่ำยเงินปันผลแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 
26. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 116,516,452.22 (32,312,706.84) 187,978,655.45 (157,701,105.09) 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตอื่น 10,312,365,477.43 10,329,644,437.18 5,889,832,536.15 6,173,427,673.16 
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (17,952,700.78) 19,960,426.52 (8,343,966.55) 9,643,249.63 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 2,632,469,999.12 2,608,821,756.23 1,393,555,626.44 1,369,914,046.46 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 129,255,313.00 141,506,881.00 54,780,049.00 61,646,479.00 
ค่ำเส่ือมรำคำ  729,233,563.29 708,606,206.43 158,686,340.74 153,054,349.24 
ค่ำเส่ือมพนัธ์ุ 573,866,941.30 555,002,295.82 - - 
ค่ำใชจ่้ำยตดัจ่ำย 16,483,816.94 15,723,515.75 3,487,015.15 4,661,922.88 
ค่ำขนส่ง 311,549,669.56 302,419,684.76 104,246,555.11 95,829,724.36 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 30,204,191.82 26,329,854.60 9,429,062.69 9,405,686.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค 669,626,728.80 665,263,008.06 245,063,740.67 244,804,938.98 
ค่ำธรรมเนียม 8,180,442.80 8,061,886.25 3,854,044.82 4,107,434.73 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 62,290,254.61 56,129,135.82 12,466,090.08 11,229,190.69 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 12,613,241.70 12,480,574.16 1,194,471.79 802,379.53 
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุปลดระวำง - 12,191,910.98 - - 
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวำง 4,983,155.63 25,888,782.85 - - 
ผลขำดทุนจำกไฟไหม ้ 55,121,287.47 - 55,121,287.47 - 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น 208,570,835.45 179,861,941.02 68,007,792.87 55,849,768.15 

รวม 15,855,378,670.36 15,635,579,590.59 8,179,359,301.88 8,036,675,737.72 
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25. กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 โดยเสนอจ่ำยเงินปันผล
หุน้ละ 0.25 บำท จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจ ำนวน 1,253,821,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 
313.46 ลำ้นบำท (จ่ำยจริงจ ำนวน 313.41 ลำ้นบำท) ปัจจุบนัจ่ำยเงินปันผลแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 

25.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล โดยเสนอจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บำท จ ำนวนหุ้นสำมญัที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
มีจ ำนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 376.15 ลำ้นบำท (จ่ำยจริงจ ำนวน 376.06 ลำ้นบำท) ปัจจุบนั
จ่ำยเงินปันผลแลว้ทั้งจ  ำนวน 

 
26. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 116,516,452.22 (32,312,706.84) 187,978,655.45 (157,701,105.09) 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตอื่น 10,312,365,477.43 10,329,644,437.18 5,889,832,536.15 6,173,427,673.16 
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (17,952,700.78) 19,960,426.52 (8,343,966.55) 9,643,249.63 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 2,632,469,999.12 2,608,821,756.23 1,393,555,626.44 1,369,914,046.46 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 129,255,313.00 141,506,881.00 54,780,049.00 61,646,479.00 
ค่ำเส่ือมรำคำ  729,233,563.29 708,606,206.43 158,686,340.74 153,054,349.24 
ค่ำเส่ือมพนัธ์ุ 573,866,941.30 555,002,295.82 - - 
ค่ำใชจ่้ำยตดัจ่ำย 16,483,816.94 15,723,515.75 3,487,015.15 4,661,922.88 
ค่ำขนส่ง 311,549,669.56 302,419,684.76 104,246,555.11 95,829,724.36 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 30,204,191.82 26,329,854.60 9,429,062.69 9,405,686.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค 669,626,728.80 665,263,008.06 245,063,740.67 244,804,938.98 
ค่ำธรรมเนียม 8,180,442.80 8,061,886.25 3,854,044.82 4,107,434.73 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 62,290,254.61 56,129,135.82 12,466,090.08 11,229,190.69 
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 12,613,241.70 12,480,574.16 1,194,471.79 802,379.53 
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่ปู่ยำ่พนัธ์ุปลดระวำง - 12,191,910.98 - - 
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวำง 4,983,155.63 25,888,782.85 - - 
ผลขำดทุนจำกไฟไหม ้ 55,121,287.47 - 55,121,287.47 - 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น 208,570,835.45 179,861,941.02 68,007,792.87 55,849,768.15 

รวม 15,855,378,670.36 15,635,579,590.59 8,179,359,301.88 8,036,675,737.72 
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เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหมโ้รงงำนผลิตของบริษทัผลจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
บริษทับนัทึกรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวน 55.12 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัประกนัภยัอยูใ่นระหวำ่งกำร
ประเมินค่ำสินไหมทดแทน 

 
27. ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้

 

27.1 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุน 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 162,227,977.73 230,541,412.39 - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 14)     
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว 95,569,803.62 21,699,694.32 103,142,461.20 31,316,544.15 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 257,797,781.35 252,241,106.71 103,142,461.20 31,316,544.15 
 

27.2 ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
   หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 7,881,736.40 (401,089.40) 173,079.67 1,672,119.33 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (80,217.88) - 334,423.87 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (43,018,051.84) 464,469,336.41 82,634,851.42 334,998,598.64 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี - 92,893,867.28 - 66,999,719.73 
     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     
ค่ำเส่ือมรำคำรถยนตท่ี์มีมูลค่ำเกิน 1 ลำ้นบำท - 1,487,120.90 - 837,556.59 
ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง - (1,222,795.84) - 2,259,932.41 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - 1,488,343.70 - 7,334,747.81 
ผลขำดทุนจำกไฟไหม ้ - 11,024,257.49 - - 
เงินปันผลรับ - (9,799,980.00) - (88,408,024.00) 
ขำดทุนทำงภำษี - (95,452,721.92) - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้ - - - 11,432,467.10 
อื่นๆ - (418,091.61) - (456,399.64) 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว - (103,142,461.20) - (31,316,544.15) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ - (103,142,461.20) - (31,316,544.15) 

 
28. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส ำหรับปี (หน่วย : บำท) 1,195,450,160.35 1,037,972,570.23 318,308,823.37 386,316,905.91 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.95 0.83 0.25 0.31 

 
29. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจช ำแหละไก่ ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอำหำรสัตว ์
ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจ ำหน่ำยลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป 
และธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่ปู่ย่ำพนัธ์ุ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำก
ยอดรำยไดห้กัตน้ทุนขำย และคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบั
อตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (43,018,051.84) 464,469,336.41 82,634,851.42 334,998,598.64 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี - 92,893,867.28 - 66,999,719.73 
     

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือ     
เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ดงัน้ี     
ค่ำเส่ือมรำคำรถยนตท่ี์มีมูลค่ำเกิน 1 ลำ้นบำท - 1,487,120.90 - 837,556.59 
ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง - (1,222,795.84) - 2,259,932.41 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - 1,488,343.70 - 7,334,747.81 
ผลขำดทุนจำกไฟไหม ้ - 11,024,257.49 - - 
เงินปันผลรับ - (9,799,980.00) - (88,408,024.00) 
ขำดทุนทำงภำษี - (95,452,721.92) - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้ - - - 11,432,467.10 
อื่นๆ - (418,091.61) - (456,399.64) 

รวม - - - - 
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว - (103,142,461.20) - (31,316,544.15) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ - (103,142,461.20) - (31,316,544.15) 

 
28. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 

 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส ำหรับปี (หน่วย : บำท) 1,195,450,160.35 1,037,972,570.23 318,308,823.37 386,316,905.91 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.95 0.83 0.25 0.31 

 
29. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจช ำแหละไก่ ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอำหำรสัตว ์
ธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจ ำหน่ำยลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูป 
และธุรกิจฟำร์มเล้ียงไก่ปู่ย่ำพนัธ์ุ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนนั้นเกิดข้ึนจำก
ยอดรำยไดห้กัตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีระบุไดข้องส่วนงำนธุรกิจนั้น 
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ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมประเภทส่วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ส่วนงำน 

ธุรกิจ 
ส่วนงำน 
ธุรกิจฟำร์ม 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

รำยกำร 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช ำแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อำหำรสตัว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ ำหน่ำยลูกไก่ อำหำรแปรรูป ไก่ปู่ ยำ่พนัธ์ุ   
รำยไดจ้ำกกำรขำย-ลูกคำ้ทัว่ไป 7,872.79 4,647.61 3,171.95 103.81 199.29 730.47 137.82 - 16,863.74 

- โอนระหว่ำงส่วนงำน 574.30 4,015.80 5,496.11 1,415.57 - 8.33 168.71 (11,678.82) - 
 8,447.09 8,663.41 8,668.06 1,519.38 199.29 738.80 306.53 (11,678.82) 16,863.74 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 441.25 40.45 550.42 203.53 (5.59) 4.30 49.98  1,284.34 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         255.90 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (79.39) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (257.80) 
ก ำไรส ำหรับปี         1,203.05 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม       (7.60) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน)       1,195.45 
สินทรัพยต์ำมส่วนงำน          

- สินทรัพยถ์ำวร 1,176.92 3,896.21 1,662.88 1,429.81 - 184.52 437.06  8,787.40 
- สินทรัพยถ์ำวรส่วนกลำง 169.01 - 70.03 - - - 11.62  250.66 
- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  946.72 987.96 2,730.88 687.05 12.24 76.09 354.40  5,795.34 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,986.69 
สินทรัพยร์วม         18,820.09 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำยสูงกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1 รำย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำกำรขำยรวม 4,620.18 ลำ้นบำท 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ส่วนงำน 

ธุรกิจ 
ส่วนงำน 
ธุรกิจฟำร์ม 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

ส่วนงำน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงำน 
ธุรกิจ 

รำยกำร 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช ำแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อำหำรสตัว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ ำหน่ำยลูกไก่ อำหำรแปรรูป ไก่ปู่ ยำ่พนัธ์ุ   
รำยไดจ้ำกกำรขำย-ลูกคำ้ทัว่ไป 7,545.44 4,871.09 3,129.01 127.79 105.12 708.44 160.13 - 16,647.02 

- โอนระหว่ำงส่วนงำน 387.39 4,662.39 5,940.58 1,429.54 - 6.06 199.87 (12,625.83) - 
 7,932.83 9,533.48 9,069.59 1,557.33 105.12 714.50 360.00 (12,625.83) 16,647.02 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 50.23 278.69 721.14 217.11 (30.32) (3.85) 75.29  1,308.29 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         71.13 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (78.74) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (252.24) 
ก ำไรส ำหรับปี         1,048.44 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         (4.46) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม       (10.50) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน)       1,033.48 
สินทรัพยต์ำมส่วนงำน          

- สินทรัพยถ์ำวร 1,054.56 3,726.69 1,596.51 1,164.77 - 197.56 456.57  8,196.66 
- สินทรัพยถ์ำวรส่วนกลำง 177.65 - 63.79 - - - -  241.44 
- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,291.71 1,077.28 2,438.92 624.30 4.60 66.10 288.58  5,791.49 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,900.07 
สินทรัพยร์วม         18,129.66 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมูลค่ำกำรขำยสูงกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1 รำย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำกำรขำยรวม 5,096.02 ลำ้นบำท 
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เกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำโอนระหว่ำงส่วนงำนของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
(แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 5.2) 

 

ส่วนเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำโอนระหวำ่งส่วนงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน
ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญั มีดงัน้ี 

 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 

ขำยสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนและรำคำตลำด และรำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขำยสุทธิในประเทศ 
และต่ำงประเทศต่อยอดขำยสุทธิรวม ดงัน้ี 

 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขำยสุทธิรวม) 
 ตำมงบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดขำยสุทธิในประเทศ 75.80 74.84 
ยอดขำยสุทธิต่ำงประเทศ 24.20 25.16 

 
30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเก่ียวกบั
กำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) และกำรท ำสัญญำใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีแทนกำรใชอ้ตัรำตลำด (Floating Interest Rate) อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำย
ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

 

30.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียดงัน้ี 

 



233รายงานประจำาปี 2562 แบบบูรณาการ  |  บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

68 

 

เกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำโอนระหว่ำงส่วนงำนของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
(แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 5.2) 

 

ส่วนเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำโอนระหวำ่งส่วนงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน
ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญั มีดงัน้ี 

 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 

ขำยสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงรำคำตลำด 
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนและรำคำตลำด และรำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดขำยสุทธิในประเทศ 
และต่ำงประเทศต่อยอดขำยสุทธิรวม ดงัน้ี 

 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขำยสุทธิรวม) 
 ตำมงบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
ยอดขำยสุทธิในประเทศ 75.80 74.84 
ยอดขำยสุทธิต่ำงประเทศ 24.20 25.16 

 
30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินเก่ียวกบั
กำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) และกำรท ำสัญญำใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีแทนกำรใชอ้ตัรำตลำด (Floating Interest Rate) อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำย
ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

 

30.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียดงัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 803,960,711.65 283,294,475.80 1,087,255,187.45 0.00-0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 889,859,240.56 889,859,240.56 - 
 - - - 803,960,711.65 1,173,153,716.36 1,977,114,428.01  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 830,000,000.00 - - - - 830,000,000.00 1.54-1.58 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 982,014,749.69 982,014,749.69 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,594,400,000.00 - - - 2,594,400,000.00 3.25-5.50 
 830,000,000.00 2,594,400,000.00 - - 982,014,749.69 4,406,414,749.69  
  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 707,615,980.26 532,479,326.47 1,240,095,306.73 0.10-0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 974,803,144.06 974,803,144.06 - 
 - - - 707,615,980.26 1,507,282,470.53 2,214,898,450.79  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,143,416,850.11 1,143,416,850.11 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,000,000.00 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - - 2,060,000,000.00 3.25-5.50 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 
 1,681,541,684.25 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - 1,143,416,850.11 4,584,958,534.36  
  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 73,963,850.74 55,000.00 74,018,850.74 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 438,463,132.23 438,463,132.23 - 
 - - - 73,963,850.74 438,518,132.23 512,481,982.97  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 830,000,000.00 - - - - 830,000,000.00 1.54-1.58 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 1.58 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 435,400,699.10 435,400,699.10 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,636,400,000.00 - - - 1,636,400,000.00 3.25-5.50 
 860,000,000.00 1,636,400,000.00 - - 435,400,699.10 2,931,800,699.10  
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 108,473,342.20 889,106.03 109,362,448.23 0.362 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 475,975,655.25 475,975,655.25 - 
 - - - 108,473,342.20 476,864,761.28 585,338,103.48  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 1.68 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 646,406,022.76 646,406,022.76 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - - 1,134,300,000.00 3.25-5.50 
 1,695,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - 646,406,022.76 3,175,706,022.76  

 

30.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจำกกำรรับช ำระ
ค่ำสินคำ้ และจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรท ำสัญญำซ้ือ-ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้กบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งส ำหรับกำรรับและจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์     
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้     

(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) - 16.13 - 16.13 
(ลำ้นยโูร) 0.40 - 0.40 - 

มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 13.64 522.71 13.64 522.71 
มูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 13.69 519.20 13.69 519.20 

     

หนีสิ้น     
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้     

(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) 21.52 42.87 0.84 0.28 
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 648.54 1,381.54 25.43 9.02 
มูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 645.35 1,375.42 25.27 8.95 

 

มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนด
โดยธนำคำรคู่สัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวเป็น
ขอ้มูลระดบั 2 ในล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 108,473,342.20 889,106.03 109,362,448.23 0.362 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 475,975,655.25 475,975,655.25 - 
 - - - 108,473,342.20 476,864,761.28 585,338,103.48  

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 1.68 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 646,406,022.76 646,406,022.76 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - - 1,134,300,000.00 3.25-5.50 
 1,695,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - 646,406,022.76 3,175,706,022.76  

 

30.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจำกกำรรับช ำระ
ค่ำสินคำ้ และจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรท ำสัญญำซ้ือ-ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้กบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งส ำหรับกำรรับและจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์     
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้     

(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) - 16.13 - 16.13 
(ลำ้นยโูร) 0.40 - 0.40 - 

มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 13.64 522.71 13.64 522.71 
มูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 13.69 519.20 13.69 519.20 

     

หนีสิ้น     
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้     

(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) 21.52 42.87 0.84 0.28 
มูลค่ำตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 648.54 1,381.54 25.43 9.02 
มูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ลำ้นบำท) 645.35 1,375.42 25.27 8.95 

 

มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนด
โดยธนำคำรคู่สัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งน้ีมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวเป็น
ขอ้มูลระดบั 2 ในล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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นอกเหนือจำกรำยกำรท่ีไดท้  ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงไวแ้ลว้ กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง     

(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) 3.98 - 3.98 - 
(ลำ้นยโูร) - 0.33 - 0.33 
(ลำ้นเยน) 9.64 - 9.64 - 

     

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง     
(ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ) 0.20 0.10 - - 
(ลำ้นยโูร) 0.08 0.29 - - 

 

30.4 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 

บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือไม่มำกนกั เน่ืองจำกในส่วนท่ีเป็นกำรส่งออก บริษทัให้
ลูกคำ้โอนเงินใหบ้ริษทัก่อนจึงจะส่งมอบสินคำ้ และลูกคำ้อีกส่วนหน่ึงจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
มำใหก้บับริษทั และเม่ือท ำกำรส่งมอบสินคำ้ บริษทัสำมำรถขำยตัว๋กบัธนำคำรไดท้นัทีส่วนลูกคำ้
ท่ีเป็นกำรขำยในประเทศ ลูกคำ้ท่ีเป็นผูซ้ื้อรำยยอ่ยทัว่ไปจะซ้ือสินคำ้เป็นเงินสด ส่วนลูกคำ้ท่ีเป็น
ผูส่้งออกรำยใหญ่ บริษทัจะพิจำรณำกำรใหว้งเงินสินเช่ือเป็นรำย  ๆ ไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมำณ
กำรซ้ือสินคำ้และควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินของลูกคำ้นั้น ส ำหรับบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้น
กำรให้สินเช่ือจำกกำรไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไป โดยมีกำรพิจำรณำควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของลูกหน้ีกำรคำ้ทัว่ไปแต่ละรำยในกำรพิจำรณำให้สินเช่ือและพิจำรณำให้
ลูกหน้ีกำรคำ้น ำหลกัทรัพยม์ำค ้ำประกนัดว้ย ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระหน้ีได้
พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวอ้ย่ำงเพียงพอแล้ว ส่วนลูกหน้ีกำรคำ้บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีกำรค้ำบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันจะไม่ช ำระหน้ี 
เน่ืองจำกลูกหน้ีมีกำรคำ้งช ำระอยูใ่นเครดิตเทอมปกติ มีสภำพคล่องทำงกำรเงินดี และมีควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยช ำระหน้ีได ้

 

30.5 มูลค่ำยติุธรรม 
 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและ
เงินกูย้ืมระยะยำว มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว แสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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31. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

31.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   2562 2561 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลำ้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพำะของบริษทัฯ         
หนงัสือค ้ำประกนั  บำท 374.00 60.17 313.83 374.00 60.05 313.95 
เงินเบิกเกินบญัชี  บำท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 

บำท 9,924.58 1,194.76 8,729.82 10,036.89 2,806.49 7,230.40 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 118.50 3.90 114.60 118.50 17.16 101.34 

บตัรเครดิตน ้ำมนั  บำท 27.70 0.11 27.59 28.70 0.06 28.64 
เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนำ้  บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้ำประกนั (1) บำท 120.00 51.69 68.31 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงกำรันตีและสญัญำซ้ือขำย 
  เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (2) บำท 1,200.00 302.87 897.13 1,200.00 673.53 526.47 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้ำประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญำซ้ือขำย 
   เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (3) ดอลลำร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 - 6.50 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บำท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (5) บำท 77.38 29.33 48.05 62.88 1.48 61.40 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (6) บำท 900.00 135.15 764.85 900.00 348.07 551.93 
บตัรเครดิตน ้ำมนั (7) บำท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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31. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจำกหน้ีสินตำมท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริษทัยงัมีภำระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

31.1 ภำระผกูพนัจำกวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   2562 2561 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลำ้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพำะของบริษทัฯ         
หนงัสือค ้ำประกนั  บำท 374.00 60.17 313.83 374.00 60.05 313.95 
เงินเบิกเกินบญัชี  บำท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 

บำท 9,924.58 1,194.76 8,729.82 10,036.89 2,806.49 7,230.40 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 118.50 3.90 114.60 118.50 17.16 101.34 

บตัรเครดิตน ้ำมนั  บำท 27.70 0.11 27.59 28.70 0.06 28.64 
เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนำ้  บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้ำประกนั (1) บำท 120.00 51.69 68.31 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงกำรันตีและสญัญำซ้ือขำย 
  เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (2) บำท 1,200.00 302.87 897.13 1,200.00 673.53 526.47 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้ำประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญำซ้ือขำย 
   เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (3) ดอลลำร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 - 6.50 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บำท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (5) บำท 77.38 29.33 48.05 62.88 1.48 61.40 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (6) บำท 900.00 135.15 764.85 900.00 348.07 551.93 
บตัรเครดิตน ้ำมนั (7) บำท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   2562 2561 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลำ้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพำะของบริษทัฯ         
เงินเบิกเกินบญัชี  บำท 96.00 - 96.00 96.00 - 96.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิตและสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 

บำท 3,494.93 622.37 2,872.56 3,494.93 1,347.05 2,147.88 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญำซ้ือขำย 
   เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 68.00 - 68.00 68.00 10.88 57.12 

บตัรเครดิตน ้ำมนั  บำท 0.50 0.04 0.46 0.50 0.02 0.48 
         
วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้ำประกนั (1) บำท 120.00 51.59 68.41 120.00 51.59 68.41 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงกำรันตีและสญัญำซ้ือขำย 
  เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (2) บำท 1,200.00 250.00 950.00 1,200.00 212.77 987.23 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้ำประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญำซ้ือขำย 
   เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (3) ดอลลำร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 - 6.50 
บตัรเครดิตน ้ำมนั (7) บำท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูปของ
หนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 120.00 ลำ้นบำทเท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสำมแห่งในรูปของ
วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงกำรันตี 
และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 1,200.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยสำมแห่งโดยมี
วงเงินสินเช่ือรวมจ ำนวน 6.50 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินย่อย
ส ำหรับสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท เงินกูย้มืระยะสั้นจ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท 
หนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือใชเ้ป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสตรี์ซีท และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
กูย้มืระยะสั้นจ ำนวน 200.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจ ำนวน 24.50 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 52.88 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยห้ำแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 900.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ
วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตน ้ำมนัจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 
31.2 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในฐำนะผูเ้ช่ำ/ผูใ้ชบ้ริกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน 

เกี่ยวกบัสัญญำบริกำรและสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร และสัญญำเช่ำที่ดิน สัญญำมีอำยุ 3 ถึง 20 ปี 
โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำบริกำร และสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภำระผกูพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
สัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำร/ท่ีดิน     
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใน 1 ปี 29.10 25.21 9.46 9.22 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 24.00 41.86 9.64 17.54 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 5 ปี 2.60 3.84 2.60 3.84 

รวม 55.70 70.91 21.70 30.60 
     

ภำระผกูพนักบับริษทัอ่ืน     
สัญญำบริกำรสัญญำณควำมเร็วสูง     
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใน 1 ปี 0.69 3.47 - - 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 0.21 0.59 - - 

รวม 0.90 4.06 - - 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจ ำนวน 24.50 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และ
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 52.88 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยห้ำแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 900.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ
วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตน ้ำมนัจ ำนวน 50.00 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

 
31.2 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในฐำนะผูเ้ช่ำ/ผูใ้ชบ้ริกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน 

เกี่ยวกบัสัญญำบริกำรและสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร และสัญญำเช่ำที่ดิน สัญญำมีอำยุ 3 ถึง 20 ปี 
โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำบริกำร และสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภำระผกูพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
สัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำร/ท่ีดิน     
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใน 1 ปี 29.10 25.21 9.46 9.22 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 24.00 41.86 9.64 17.54 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 5 ปี 2.60 3.84 2.60 3.84 

รวม 55.70 70.91 21.70 30.60 
     

ภำระผกูพนักบับริษทัอ่ืน     
สัญญำบริกำรสัญญำณควำมเร็วสูง     
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใน 1 ปี 0.69 3.47 - - 
- มูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำยเกินกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 0.21 0.59 - - 

รวม 0.90 4.06 - - 
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31.3 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำท่ีดินในฐำนะผูใ้ห้เช่ำกบับริษทัอ่ืน สัญญำให้เช่ำมีอำยุ 3 ถึง 30 ปี 
โดยมีรำยไดค้่ำเช่ำรับล่วงหน้ำส่วนหน่ึงตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะไดรั้บในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำใหเ้ช่ำระยะยำว ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
- ภำยใน 1 ปี 2.14 1.83 - - 
- เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8.26 6.66 - - 
- เกินกวำ่ 5 ปี  40.62 42.46 - - 

รวม 51.02 50.95 - - 
 

31.4 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 4.25 15.77 - 9.00 

 
32. ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์ำงรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมไวแ้ยกแสดงตำมระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 12) - - 1,306.47 1,306.47 - - 1,302.98 1,302.98 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 13.69 - 13.69 - 519.20 - 519.20 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 645.35 - 645.35 - 1,375.42 - 1,375.42 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 12) - - 1,273.40 1,273.40 - - 1,273.40 1,273.40 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 13.69 - 13.69 - 519.20 - 519.20 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 25.27 - 25.27 - 8.95 - 8.95 

 
33. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมำตรำ 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งกำรได้รับ
ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีอนุมติั ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ส่วนของบริษทั 

 

ล ำดับ 
 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิกำรท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำย ุ

1. 1051(3)/2553 18 มกรำคม 2553 ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเน้ือไก่ 15 มกรำคม 2554 14 มกรำคม 2562 
2. 1329(2)/2552 24 เมษำยน 2552 ผลิตไก่ช ำแหละ 1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2562 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 12) - - 1,273.40 1,273.40 - - 1,273.40 1,273.40 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 13.69 - 13.69 - 519.20 - 519.20 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม         
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
   (หมำยเหตุ 30.3) - 25.27 - 25.27 - 8.95 - 8.95 

 
33. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมำตรำ 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งกำรได้รับ
ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีอนุมติั ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ส่วนของบริษทั 

 

ล ำดับ 
 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิกำรท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำย ุ

1. 1051(3)/2553 18 มกรำคม 2553 ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเน้ือไก่ 15 มกรำคม 2554 14 มกรำคม 2562 
2. 1329(2)/2552 24 เมษำยน 2552 ผลิตไก่ช ำแหละ 1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2562 
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ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ล ำดับ 
 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิกำรท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำย ุ

1. 1470(2)/2552 5 มิถุนำยน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 5 มิถุนำยน 2554 4 มิถุนำยน 2562 
2. 1341(2)/2552 28 เมษำยน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 9 มิถุนำยน 2554 8 มิถุนำยน 2562 
3. 1897(2)/2553 24 สิงหำคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 25 ตุลำคม 2554 24 ตุลำคม 2562 
4. 2108(2)/2553 19 ตุลำคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหำคม 2557 27 สิงหำคม 2565 
5. 1898(2)/2553 24 สิงหำคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหำคม 2557 29 สิงหำคม 2565 
6. 1674(2)/2554 9 มิถุนำยน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวำคม 2557 22 ธนัวำคม 2565 
7. 2084(2)/2557 3 กนัยำยน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎำคม 2558 24 กรกฎำคม 2566 
8. 1022(2)/2555 12 มกรำคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภำพนัธ์ 2559 20 กมุภำพนัธ์ 2567 
9. 2106(2)/2553 19 ตุลำคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภำพนัธ์ 2559 22 กมุภำพนัธ์ 2567 
10. 2107(2)/2553 19 ตุลำคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษำยน 2560 6 เมษำยน 2568 
11. 2085(2)/2557 3 กนัยำยน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษำยน 2560 9 เมษำยน 2568 
12. 2083(2)/2557 3 กนัยำยน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 30 กรกฎำคม 2561 29 กรกฎำคม 2569 
13. 2086(2)/2557 3 กนัยำยน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรำยได ้ - 
14. 2576(2)/2557 26 ธนัวำคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรำยได ้ - 
15. 2577(2)/2557 26 ธนัวำคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรำยได ้ - 
16. 2578(2)/2557 26 ธนัวำคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรำยได ้ - 
17. 1591(2)/2553 8 มิถุนำยน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหำคม 2556 21 สิงหำคม 2564 
18. 1187(2)/2553 24 กมุภำพนัธ์ 2553 ผลิตลูกไก่ 20 สิงหำคม 2562      19 สิงหำคม 2570 
19. 62-0375-1-00-1-0 17 เมษำยน 2562 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรำยได ้ - 
20. 1233(2)/2557 25 กมุภำพนัธ์ 2557 ผลิตลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์ 1 ธนัวำคม 2557 30 พฤศจิกำยน 2565 
21. 61-0732-1-00-1-0 22 มิถุนำยน 2561 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์  

และลูกไก่เน้ือ 
ยงัไม่มีรำยได ้ - 

22. 60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกำยน 2560 ผลิตหรือถนอมอำหำร
หรือส่ิงปรุงแต่งอำหำร 

3 มกรำคม 2561 2 มกรำคม 2569 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 518,494,674.39 7,928,598,199.00 8,447,092,873.39 
ตน้ทุนขำย (536,331,482.34) (7,130,681,337.12) (7,667,012,819.46) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (17,836,807.95) 797,916,861.88 780,080,053.93 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 294,815.25 31,324,303.84 31,619,119.09 
รำยไดอ่ื้น 606,649.02 192,760,296.84 193,366,945.86 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (5,035,822.42) (137,732,970.61) (142,768,793.03) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (16,592,175.79) (352,985,513.60) (369,577,689.39) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (4,531,384.39) (66,736,967.50) (71,268,351.89) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ (43,094,726.28) 464,546,010.85 421,451,284.57 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - (103,142,461.20) (103,142,461.20) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (43,094,726.28) 361,403,549.65 318,308,823.37 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (43,094,726.28) 361,403,549.65 318,308,823.37 
  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,420,874,109.96 4,511,954,665.15 7,932,828,775.11 
ตน้ทุนขำย (3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43) 
ก ำไรขั้นตน้ 282,903,814.66 52,406,228.02 335,310,042.68 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 12,156,667.30 6,060.18 12,162,727.48 
รำยไดอ่ื้น 9,744,541.58 574,201,744.81 583,946,286.39 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (75,401,028.62) (52,288,991.17) (127,690,019.79) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (114,609,777.39) (196,857,208.11) (311,466,985.50) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (32,159,366.11) (42,469,235.09) (74,628,601.20) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 82,634,851.42 334,998,598.64 417,633,450.06 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - (31,316,544.15) (31,316,544.15) 
ก ำไรส ำหรับปี 82,634,851.42 303,682,054.49 386,316,905.91 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (173,079.67) (1,672,119.33) (1,845,199.00) 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 334,423.87 334,423.87 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 82,461,771.75 302,344,359.03 384,806,130.78 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 518,494,674.39 7,928,598,199.00 8,447,092,873.39 
ตน้ทุนขำย (536,331,482.34) (7,130,681,337.12) (7,667,012,819.46) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (17,836,807.95) 797,916,861.88 780,080,053.93 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 294,815.25 31,324,303.84 31,619,119.09 
รำยไดอ่ื้น 606,649.02 192,760,296.84 193,366,945.86 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (5,035,822.42) (137,732,970.61) (142,768,793.03) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (16,592,175.79) (352,985,513.60) (369,577,689.39) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (4,531,384.39) (66,736,967.50) (71,268,351.89) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ (43,094,726.28) 464,546,010.85 421,451,284.57 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - (103,142,461.20) (103,142,461.20) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (43,094,726.28) 361,403,549.65 318,308,823.37 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (43,094,726.28) 361,403,549.65 318,308,823.37 
  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,420,874,109.96 4,511,954,665.15 7,932,828,775.11 
ตน้ทุนขำย (3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43) 
ก ำไรขั้นตน้ 282,903,814.66 52,406,228.02 335,310,042.68 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 12,156,667.30 6,060.18 12,162,727.48 
รำยไดอ่ื้น 9,744,541.58 574,201,744.81 583,946,286.39 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (75,401,028.62) (52,288,991.17) (127,690,019.79) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (114,609,777.39) (196,857,208.11) (311,466,985.50) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (32,159,366.11) (42,469,235.09) (74,628,601.20) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 82,634,851.42 334,998,598.64 417,633,450.06 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - (31,316,544.15) (31,316,544.15) 
ก ำไรส ำหรับปี 82,634,851.42 303,682,054.49 386,316,905.91 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (173,079.67) (1,672,119.33) (1,845,199.00) 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 334,423.87 334,423.87 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 82,461,771.75 302,344,359.03 384,806,130.78 
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34. คดีควำมฟ้องร้อง 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2558 บริษทัย่อยสองแห่งถูกบุคคลภำยนอกฟ้องละเมิดและเรียก
ค่ำเสียหำยจำกสัญญำประนีประนอมยอมควำม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2559 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้มี
ค  ำสั่งให้เพิกถอนหมำยบงัคบัคดี ฉบบัลงวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 และต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2560 
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริษทัย่อยดังกล่ำวช ำระหน้ีให้แก่บุคคลภำยนอก
จ ำนวน1.88 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2558 เป็นตน้ไป 

 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 27 กนัยำยน 2560 บริษทัย่อยสองแห่งไดย้ื ่นฎีกำต่อศำล อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำเสียหำยเพียงผูเ้ดียวและไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกคดีดงักล่ำวไวแ้ลว้จ ำนวน 1.54 ลำ้นบำท (รวมดอกเบ้ีย) โดยเป็นยอดหลงัจำกหกัเงินท่ีจ่ำยส่วนแรก
ในสัญญำประนีประนอมยอมควำมแลว้ 

 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2561 ศำลฎีกำพิพำกษำใหด้ ำเนินกำรบงัคบัคดีบริษทัยอ่ยสองแห่ง
ไปตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำมศำลอุทธรณ์ ซ่ึงในวนัท่ี 11 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ไดช้ ำระเงินตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมให้แก่บุคคลภำยนอกจ ำนวน 1.71 ลำ้นบำท แลว้ทั้งจ  ำนวน 
คดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
35. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จ  ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational profile

GRI 102-1 Name of the organization 25, 30-31

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 25

GRI 102-3 Location of headquarters 25, 30-31

GRI 102-4 Location of operations 25

GRI 102-5 Ownership and legal form 25, 74-75

GRI 102-6 Markets served 34-37

GRI 102-7 Scale of the organization 25, 30-31, 34-35, 142

GRI 102-8 Information on employees and other workers 142

GRI 102-9 Supply chain 25

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 22-23

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 120-121

GRI 102-12 External initiatives 150

GRI 102-13 Membership of associations 150

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 21

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 120-121

Ethics and integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 18-19, 148-149

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 148-149

Governance

GRI 102-18 Governance structure 90-115

Stakeholder engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups 125-127

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 142

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 122-127

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 125-127

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 125-128

Reporting practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 29, 48-51

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 122-128

GRI 102-47 List of material topics 125-128

GRI 102-50 Reporting period 17

GRI 102-51 Date of most recent report 17

GRI 102-52 Reporting cycle 17

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 17

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 17

GRI 102-55 GRI content index 17
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DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

Economic

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103-1, 2 Management  Approach 34-51

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 34-35

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI 103-1, 2 Management  Approach 149

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 149

Environmental

GRI 302: ENERGY

GRI 103-1, 2 Management  Approach 153

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 153

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 153

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS

GRI 103-1, 2 Management  Approach 152, 154

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 152

GRI 303-3 Water withdrawal 152, 154

GRI 305: EMISSIONS

GRI 103-1, 2 Management  Approach 154

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 154

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103-1, 2 Management  Approach 154-155

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 154

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 155

GRI 306-3 Significant spills 155

Social

GRI 401: EMPLOYMENT

GRI 103-1, 2 Management  Approach 142

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 142

GRI 401-3 Parental leave 142

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103-1, 2 Management  Approach 143-147

GRI 403-1 Occupational health and safety management system 143

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 144, 147

GRI 403-9 Work-related injuries 145
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DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI 103-1, 2 Management  Approach 147

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 147

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI 103-1, 2 Management  Approach 151

GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 151

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103-1, 2 Management  Approach 141

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 141

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 103-1, 2 Management  Approach 148

GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area 148
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นอกจากจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้ค�าต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

ค�านิยาม

ค�า ความหมาย

จีเอฟพีที
GFPT
บริษัทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

KT บริษัท กรุงไทยอ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน)

GP บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด

FKT บริษัท ฟ�ร์มกรุงไทย จำ�กัด

MKS บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม จำ�กัด

GFF บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด

McKey บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด

GFN บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทย่อย 1. บริษัท กรุงไทยอ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน) (KT)
2. บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด (GP)
3. บริษัท ฟ�ร์มกรุงไทย จำ�กัด (FKT)
4. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟ�ร์ม จำ�กัด (MKS)
5. บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด (GFF)

บริษัทร่วม 1. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey)
2. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด (GFN)

กลุ่มบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

BOD คณะกรรมก�รบริษัท

AC คณะกรรมก�รตรวจสอบ

NRGC คณะกรรมก�รสรรห� พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

RMC คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

EC คณะกรรมก�รบริห�ร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมก�ร ผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องกับกรรมก�รและผู้ถือหุ้น
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน  
www.set.or.th หรือ www.gfpt.co.th
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