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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Financial Highlight

บริษัท			
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวม

2554

2553

2552

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บาท)

14,214
14,321
2,211
1,444
1,203
0.96

12,472
12,691
2,015
1,380
1,166
0.93

11,507
11,710
1,774
1,250
1,067
0.85

ฐานะการเงินรวม

2554

2553

2552

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,835
10,068
1,430
4,084
5,984

3,284
9,216
1,261
3,839
5,377

2,797
8,138
2,123
3,614
4,524

อัตราส่วนทางการเงินรวม

2554

2553

2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2.68
15.56
11.95
0.68

2.60
16.16
12.65
0.71

1.32
15.41
13.12
0.80
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สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman
การส่งออกที่เติบโตได้ดี และการที่เศรษฐกิจประเทศไทยยังก้าวหน้าต่อไปได้ แม้อัตราเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะปรับลดลงกว่าที่คาดการณ์ไปบ้างก็ตาม ถือได้ว่าเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของ
บริษทั GFPT ในปี 2554 ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ผลการประกอบการของบริษทั ฯ ยังคงก้าวหน้า
ต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดใน
หลายประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรป การเกิดสึนามิที่ก่อให้ให้ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ
ญี่ปุ่น การสูงขึ้นของราคาน้ำมัน และการเกิดมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี
การขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อที่ขยายตัวได้ดีเช่นกันในปี 2554 ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกื้อหนุนธุรกิจของบริษัท
GFPT นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นหลายประการที่ช่วยเสริมต่อความก้าวหน้าของธุรกิจเช่นกัน อาทิ การที่
ญี่ปุ่นต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อทดแทนผลผลิตในประเทศที่สูญเสียจากการเกิดสึนามิและการระบาด
ของไข้หวัดนก และการที่ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของจีนเพิ่มสูงขึ้นจากผลของการขึ้นอัตราค่า
จ้างซึ่งส่งผลให้ความได้เปรียบในการแข่งขันของจีนลง
ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท GFPT ที่ก้าวหน้าขึ้นมากในปี 2554 เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพระดับสูงของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเผชิญกับการแข่งขันและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ
เป็นในตลาดภายในประเทศหรือตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะดำรงศักยภาพเช่นนี้ได้ต่อไปนั้น
เป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน บริษัท GFPT จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการโดยไม่อาจหยุดนิ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้น่าดึงดูดใจและสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดซึ่งมีความ
แตกต่างกัน ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ทำให้เชื่อได้ว่า ธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะคงเติบโตต่อเนื่องต่อไปอีกในปี 2555 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เฝ้าระวังการสูงขึ้นของต้นทุน
การผลิตเนื่องจากปัจจัยที่ยากจะคาดหมายได้เอาไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำภายในประเทศ ตลอดจนการที่ราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้า ในนามของประธานฯ บริษัท GFPT ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่กรุณาให้การสนับสนุนต่อการบริหารงานด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกฝ่าย ที่ร่วมกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิด ทุ่มเทให้กับบริษัทฯ จนนำมาซึ่งความสำเร็จ
อันน่าภูมิใจเช่นนี้ได้ ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเต็มที่จากท่านทั้งหลาย
ต่อไป เพื่อสร้างพลังผลักดันให้บริษัท GFPT ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

		
		

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
Statement from Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
การบัญชี กฏหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฏหมาย กฏระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
การเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ การกำกับดูแล
การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำกับดูแลระบบงานตรวจสอบทั้งด้าน การตรวจสอบการจัดการทางการเงิน
การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการ
บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป
ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำ
		 ไตรมาส และประจำปี 2554 ของทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 และฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
		 คณะกรรมการ โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการปรับปรุง รายการ
		 สำรองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญ พร้อมฟังการ
		 ชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2554 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม มีความถูกต้อง
		 ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงิน
		 ได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์
		 จากงบการเงิน
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่าง
		 อิสระ ความเพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
		 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2554 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้
		 ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้อ
		 บกพร่องที่สาคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้
		 มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
		 การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร
		 การเงิน และการปฏิบัติตามกฏหมาย ตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
		 ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
		 มีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย
		 สภาพแวดล้อมธุรกิจทั่วไป การประเมินความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงความน่าเชื่อถือระบบสารสนเทศและการ
		 สื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการบริหารของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเพียงพอ
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3.
		
		
		
		
		
		
4.
		
		
		
		
		
5.
		
		
		
		
		
		
6.
		
		
		
		
		
		
		

การปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ
ดำเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการ
สอบทานงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบที่
บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2554 แล้ว
การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนิน
กิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบทาน
ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้นคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรากำลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการ
ตรวจสอบภายใน และได้ให้คำแนะนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงจากคุณภาพของงาน
การสอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงาน
ทางการเงินรายไตรมาส และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี ซึง่ จะทำให้ได้รบั ทราบถึงผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นการสำคัญด้วย ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็น เสนอพิจารณาแต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
จาก บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีอีก 1 ปี โดยมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
การที่ดีไดอยางมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
นวา คณะกรรมการตรวจสอบได
มีการปฏิ
การประเมิกินจตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีคปวามเห็
ระเมินขอบเขตการปฏิ
บัติงานจริงของตนเอง
เกี่ยบวกััติ บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมโดยใช
พันธ์รคะหว่
างผู ้บความสามารถประกอบกั
ริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก
ตามแนวทาง
หนาที่ตามหนาที่ และความรับการประชุ
ผิดชอบทีม่ไดผลงาน
รับมอบหมาย
วามรู
บความรอบคอบ
การปฏิบัตและมี
ิที่ดีของตลาดหลั
พย์แาห่งเพี
งประเทศไทย
นพบว่
า คณะกรรมการ
ความเปนอิกสทรัระอย
ยงพอ โดยไมและกฏบั
มีขอจําตกัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดในการไดรับขอมูลทั้งจากผูบริผลการประเมิ
หาร พนักงาน
และผู
ที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วย
ตลอดจนได
หคจวามเห็
อเสนอแนะต
ๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนได
เสียทุกนฝว่าายอย
างเทาเทียมกัน
เสริมสร้างการกำกั
บดูแใลกิ
การที่ดนีไและข
ด้อย่างมี
ประสิทธิผลางโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็
คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบและมีความ
ภาพรวมแล
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ
ษั ทองตลอดจนผู
าร และ
เป็นอิสระอย่โดยสรุ
างเพียปงพอ
โดยไม่มีขว้อจำกั
ดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผูเห็
้บริหนารว า พนั
กงาน และผู้ที่เกี่ยวข้
ตลอดจนได้ บให้ริคหวามเห็
นและ
ข้กรรมการบริ
อเสนอแนะต่หาารของบริ
ง ๆ เพื่อประโยชน์
ีส่วนได้และความมุ
เสียทุกฝ่ายอย่
าเทียมกับนัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ อยางมี
ษัทฯ มีตจ่อริผูย้มธรรม
งมัา่นงเท่
ในการปฏิ
คุณภาพ อีกทั้งไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนิ นงานภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปรงใสและ
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ
่อถือได รวมทั
มีระบบควบคุ
ยงพอ อีกทัษ้งมีัทรฯายงานทางการเงิ
ที่เปนไปตามมาตรฐานการบั
ี่
มีจริยธรรม เชืและความมุ
่งมั่น้งในการปฏิ
บัติหมน้ภายในที
าที่เพื่อให้่เหมาะสมเพี
บรรลุเป้าหมายของบริ
อย่างมีคุณภาพนโดยได้
ให้ความสำคัญอย่างยิ่งญต่ชีอทการ
รับรองทั
่วไป และกฏหมาย
ดำเนินงานภายใต้
ระบบการกำกั
บดูแลกิจกฏระเบี
การที่มยีปบที
ระสิ่เกีท่ยธิวข
ผลองโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนมี
รายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิต กรเณศ
นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ เหตระกูล
นายปารเมศ
เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
นายธนาธิ
ป พิเชษฐวณิชยโชค
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย
Company Information

บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ข้อมูลทัว่ ไป
บริษทั
: บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สด
		 แช่แข็ง ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่ และ
		 ผลพลอยได้จากการชำแหละไก่
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
: อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 			
		 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เลขทะเบียนบริษทั
: 0107537001471
โทรศัพท์
: 0-2473-8000
โทรสาร
: 0-2473-8398
Home Page
: www.gfpt.co.th
ทุนจดทะเบียน
: 1,400,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
: 1,253,821,000 บาท
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
: 1,253,821,000 หุน้
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว : หุน้ สามัญ
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บริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
		
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์มเลีย้ งไก่
พ่อแม่พนั ธ์เุ พือ่ ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่เชือ้
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 			
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0107537001463
0-2473-8000
0-2473-8398
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั จีพี บรีดดิง้ จำกัด
ประกอบธุรกิจเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธ์เุ พือ่ ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธ์ุ
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 			
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0105536132457
0-2473-8000
0-2473-8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
ประกอบธุรกิจเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธ์เุ พือ่ ผลิตลูกไก่เนือ้ และลูกไก่ไข่
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0105521016944
0-2473-8000
0-2473-8398
350,000,000 บาท
350,000,000 บาท
35,000,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
ประกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0105524028536
0-2473-8000
0-2473-8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ย่อย
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0105525001496
0-2473-8000
0-2473-8398
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุน้
หุน้ สามัญ
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย
Company Information

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
ทีต่ ง้ั
:
		
โทรศัพท์
:
Home Page
:
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
:
ผูส้ อบบัญชี
:
ทีต่ ง้ั
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
E-mail
:
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บริษทั ร่วม		
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกึง่ สำเร็จรูปแช่แข็ง
210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตำบลบางเสาธง
กิง่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0115536003282
0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7
0-2315-4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ร่วม		
ชือ่ บริษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
		
		
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่
:
		
เลขทะเบียนบริษทั
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแล้ว
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว
:
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายแล้ว :

บริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป
ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่ และผลพลอยได้จากการ
ชำแหละไก่
เลขที่ 77 หมูท่ ่ี 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190
0105551130397
038-932-900
038-932-999
1,170,000,000 บาท
1,170,000,000 บาท
11,700,000 หุน้
หุน้ สามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2888
www.tsd.co.th
-ไม่ม-ี
บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
0-2214-6464
0-2214-6065
skaudit@ksc.th.com

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
Major Development of the Company

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524
ประกอบธุรกิจหลักในด้านการผลิตและจำหน่ายไก่สดชำแหละแช่แข็งและแปรรูปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2524 : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) จำกัด” โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ
			 1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
			 2. บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จำกัด (ประเทศนิวซีแลนด์)
ถือหุ้นในสัดส่วน 34%
			 3. บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศลักเซ็มเบอร์ก)
ถือหุ้นในสัดส่วน 15%
2528 : ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ถอนทุนออกไป
			 โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์รับซื้อหุ้นไว้ทั้งหมด
2530 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
			 เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตในการชำแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชั่วโมง
2532 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท
			 เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมทำให้มีกำลังการผลิตในการชำแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชั่วโมง
		 : ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จำกัด” ในเดือนตุลาคม
			 และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จำกัด” ในเดือนธันวาคม
2533 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท
			 เพื่อลงทุนซื้อหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย 2 แห่งเพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ คือ
				 1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ เพื่อผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธ์ุไข่และลูกไก่พันธ์ุเนื้อ
				 2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
2534 : ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟฟูดส์ จำกัด
			 ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
		 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
		 : ได้ซื้อหุ้น 65% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด
			 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึ่งดำเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
2535 : เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาททุนเรียกชำระแล้ว 570 ล้านบาท
2536 : ได้ลงทุน 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย
			 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น (อเมริกา) จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51%
			 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท
2537 : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำกัด”
		 : บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำกัด”
2541 : บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย
2543 : ได้ทำการเพิ่มทุนเรียกชำระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท
2545 : ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมทำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 65% เป็น 96.5%
2546 : ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท
			 และเพิ่มทุนเรียกชำระแล้วจาก 626.91 ล้านบาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท
		 : ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธ์ุ
2551 : ได้ลงทุน 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
			 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์
			 ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,170 ล้านบาท
2553 : แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท
			 แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น
2554 : ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมทำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 96.5% เป็น 97.85%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
Group Structure

KT

GP

97.85%

99.99%
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธ์ุ

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด
(มหาชน)
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ

FKT

MKS

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

99.99%

99.99%

GFPT

GFF

99.99%

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจชำแหละไก่และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

McKey

GFN

บริษัท แม็คคีย์ ฟู้ด เซอวิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย
อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจชำแหละไก่และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

49%
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บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย
อาหารแปรรูป

49%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operations

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว
1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มดำเนินธุรกิจหลัก คือการชำแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก
รวมถึงผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดย
จัดจำหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2554 บริษทั ฯ มีปริมาณการผลิตรวมเท่ากับ 159,300 ตัน มี
โรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครอบคลุมตั้งแต่สาย
ธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธ์ุ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ สายธุรกิจโรงฟักไข่
สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
และสายธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เป็นลักษณะต่อเนื่องครบวงจร
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การลงทุน 97.85% ในบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท KT”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำ บริษัท KT จำหน่าย
อาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS บริษัท FKT และบริษัท GP
ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป สำหรับอาหารสัตว์น้ำ บริษัท KT จำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ในปี 2554
บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,111,000 ตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 แห่ง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 599,000
ตัน และเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีกำลังการผลิต 512,000
ตัน นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุเพื่อผลิตไข่ไก่เชื้อจำหน่ายให้กับบริษัท FKT ในปี 2554
มีกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟอง โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุรี สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด (“บริษัท GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200
ล้านบาท บริษัท GP ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธ์ุ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อแล้วจำหน่ายลูกไก่
พ่อแม่พันธ์ุเนื้อทั้งหมดให้กับบริษัท FKT และบริษัท KT ในปี 2554 บริษัท GP มีกำลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่
พันธ์ุเท่ากับ 1,100,000 ตัว โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 6 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน
350 ล้านบาท บริษัท FKT ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อจากบริษัท
GP ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธ์ุ เพื่อนำมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธ์ุเนื้อ แล้วจำหน่ายลูกไก่พันธ์ุเนื้อทั้งหมดให้กับ
บริษัท MKS ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุไข่ บริษัท FKT ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิต
ลูกไก่พันธ์ุไข่ โดยจำหน่ายให้กับ บริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ทำฟาร์มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ ในปี 2554
บริษัท FKT มีกำลังการผลิตสำหรับลูกไก่พันธ์ุเนื้อเท่ากับ 85 ล้านตัว ส่วนกำลังการผลิตลูกไก่พันธ์ุไข่
เท่ากับ 5 ล้านตัว โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อจำนวน 5 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุไข่
จำนวน 1 ฟาร์ม โดยฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
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บริษัทได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน
550 ล้านบาท บริษัท MKS ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจาก บริษัท FKT
นำมาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN
เพื่อดำเนินการชำแหละและแปรรูป ในปี 2554 บริษัท MKS มีกำลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 73
ล้านตัว จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 12 ฟาร์ม โดยฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี สำหรับ
ลูกไก่เนื้อที่เกินกำลังการผลิตจัดจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงอิสระภายนอก
บริษัทได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด (“บริษัท GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน
40 ล้านบาท บริษัท GFF ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัท GFF คือไส้กรอก ซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยจำหน่ายผ่าน
ตลาดสดและตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2554 บริษัท GFF มีกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 6,600 ตัน
โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทได้ลงทุน 49 % ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท McKey”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท McKey ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูป
แช่แข็ง เพื่อจำหน่ายให้กับร้านแมคโดนัลด์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในปี 2554 บริษัทมีกำลังผลิต
รวมเท่ากับ 30,000 ตันมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทได้ลงทุน 49 % ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุน
จดทะเบียน 1,170 ล้านบาท บริษัท GFN ดำเนินธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
สำหรับจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น มีกำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 81,600 ตัน
ต่อปี และมีกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 18,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี สำหรับ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์

ดำเนินการ
โดย

%
2554
ของ
รายได้
การถือหุ้น (ล้านบาท)

ชำแหละไก่/แปรรูป
GFPT		
อาหารสัตว์
KT
97.85
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ			
จำหน่ายลูกไก่			
ไก่ปู่ย่าพันธ์ุ
GP
99.99
โรงฟักไข่
FKT
99.99
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
MKS
99.99
จำหน่ายลูกไก่			
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
GFF
99.99
        รวม
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6,101.15
4,838.82
2.25
62.31
39.28
303.67
2,180.39
229.41
456.75
14,214.03

%

2553
รายได้
(ล้านบาท)

%

2552
รายได้
(ล้านบาท)

%

42.92
34.04
0.02
0.44
0.28
2.14
15.34
1.61
3.21
100.00

7,040.91
4,319.61
1.30
226.60
21.68
169.42
271.11
174.39
247.46
12,472.48

56.45
34.63
0.01
1.82
0.17
1.36
2.18
1.40
1.98
100.00

6,819.36
4,025.43
1.11
327.69
14.98
105.67
5.42
0.00
207.73
11,507.39

59.26
34.98
0.01
2.85
0.13
0.92
0.05
0.00
1.80
100.00

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจชำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็นร้อยละ
42.92 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 34.04 สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 0.02
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ธุรกิจโรงฟักไข่คิดเป็นร้อยละ 2.14 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อคิดเป็นร้อยละ 15.34 ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 2.05 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
คิดเป็นร้อยละ 3.21 ตามลำดับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญจากการลงทุน ดังนี้
บริษัท / กิจการ

จังหวัด

บมจ.จีเอฟพีที
สมุทรปราการ
			
			
			
			
บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์
ชลบุรี
			
บ.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จก. ชลบุรี
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
บ.ฟาร์มกรุงไทย จก.
ชลบุรี
			
บ.จีพี บรีดดิ้ง จก.
ชลบุรี
บ.แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส สมุทรปราการ
(ประเทศไทย) จำกัด 		
บ.จีเอฟพีที นิชิเร
ชลบุรี
(ประเทศไทย) จำกัด 		

บัตรส่งเสริมเลขที่
1776(2)/2545
1699(3)/2547
1565(3)/2550
1329(2)/2552
1051(3)/2553
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1779(2)/2545
1632(2)/2546
1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2106(2)/2553
2107(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
1187(2)/2553
1591(2)/2553
1932(2)/2548
1106/2541
2109(3)/อ./2553
1977(2)/2552
1978(3)/2552

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชำแหละ
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อ
ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ไก่ชำแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2548 - 2556
2550 - 2558
2551 - 2559
2554 - 2562
2554 - 2562
2549 - 2557
2552 - 2560
2546 - 2554
2548 - 2556
2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
2549 - 2557
2541 - 2555
2553 - 2559
ยังไม่ได้รับสิทธิ
ยังไม่ได้รับสิทธิ
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สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2554
และแนวโน้มปี 2555
Statements on Business Overview
สถานการณ์ ในปี 2554

ภาวะการผลิต

ในปี 2554 ประเทศผู้นำในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุน
อาหารสัตว์จะสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อในอัตราสูงทำให้ความต้องการบริโภค
เนื้อไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่ราคาค่อนข้างต่ำโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น
นอกจากนั้ น ความใส่ ใ จด้ า นสุ ข ภาพมากขึ้ น ของผู้ บ ริ โ ภคยั ง ทำให้ เ กิ ด ความต้ อ งการบริ โ ภคเนื้ อ ไก่
ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกที่
ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในบางประเทศก็ทำให้การผลิตและการส่งออกในประเทศที่ประสบปัญหาไม่อาจ
ขยายตัวได้มากนัก
ในปี 2554 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 81.033 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553
ร้อยละ 3.4 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วยจีน บราซิล
และกลุ่มสหภาพยุโรป ตามลำดับ
สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนื้อในปี 2554 ได้ประมาณ 16.757 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ
ร้อยละ 1.2 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว
13.200 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 5.2 ส่วนบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้
ประมาณ 12.954 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 5.2 และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 2.8 คือผลิตได้ประมาณ 9.500 ล้านตัน
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2554 มีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,137 ล้านตัว
คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว 1.712 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นการเพิ่มในอัตราค่อน
ข้างสูง

ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ

แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไม่สูงนักเนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ
มากระทบ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกคือความเสียหายทางเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญ
ของไทย เช่นญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาและที่เป็นปัจจัยภายในคือการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง
ซึง่ สร้างความเสียหายแก่ทง้ั ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง แต่ปริมาณ
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในประเทศก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี 2554 มีปริมาณ
ความต้องการบริโภคประมาณ 1.250 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 7.9 นอกจากนั้น
ปริมาณบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเฉลี่ยต่อคนก็สูงขึ้นด้วย จากประมาณ 17.56 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี
2553 เป็น 18.94 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี 2554 ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
ในประเทศไทย
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่วน
หนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งภายใต้
เงื่อนไขข้อจำกัดด้านงบประมาณการบริโภคภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเผชิญทั้งเงินเฟ้อในอัตราสูงและ
เศรษฐกิจซบเซาเช่นที่เป็นอยู่นี้ การบริโภคผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากนั้นความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคจำนวนมากทำให้มีแนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำเช่นเนื้อไก่มากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเป็นวัตถุดิบ ก็มีส่วนช่วยทำให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
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การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2554 มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 462,000 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 6.2 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 62,150 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553
ถึงร้อยละ 13.1 สาเหตุที่อัตราเพิ่มของมูลค่าส่งออกสูงกว่าอัตราเพิ่มของปริมาณส่งออกมากนี้เป็นเพราะ
ราคาส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น
ในด้านของตลาดส่งออกนั้น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อที่สำคัญที่สุด โดยในปี 2554
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไปยังญี่ปุ่นประมาณ 205,568 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 44.5 ของปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อรวมในปี
2554 ส่วนตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้นการส่งออกมีมูลค่า 25,548 ล้านบาท
โดยมีปริมาณส่งออก 198,050 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.5 การส่งออกไป
สหภาพยุโรปนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 ของปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อรวม
การเติบโตของตลาดส่งออกในญี่ปุ่นนอกจากจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบรรลุข้อตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) แล้ว ยังเป็นเพราะญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำเข้าเนื้อไก่เพื่อทดแทนผลผลิตภายใน
ประเทศที่เสียหายจากภัยสึนามิและการเกิดไข้หวัดนกระบาดภายในประเทศ นอกจากนั้นการที่จีนซึ่งเป็น
คู่แข่งสำคัญในสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่น ปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานในประเทศทำให้
ราคาเนือ้ ไก่จากจีนสูงขึน้ ก็มสี ว่ นเพิม่ ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยอีกด้วย
ส่วนการที่ตลาดสหภาพยุโรปนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยลดลงไปเล็กน้อยนั้น เป็นผลมา
จากการเกิดเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในหลายประเทศของกลุม่ สหภาพยุโรป ประกอบกับการทีป่ ระเทศ
ไทยส่งออกไก่ปรุงสุกเต็มโควต้าจำนวน 160,033 ตันมาหลายปีแล้วทำให้การส่งออกยากจะขยายตัวได้
เพราะการส่งออกนอกโควต้าต้องเสียภาษีนำเข้าสูงถึง 1,024 ยูโรต่อตัน
นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ นั้นมีปริมาณการส่งออกในปี 2554
ประมาณ 58,761 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากความสำเร็จในการ
พยายามขยายตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทดแทนเช่นตลาดสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง เวียดนาม และมาเลเซีย
นอกจากนั้นการยกเลิกห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยในหลายประเทศเช่น ฮ่องกง แอฟริกาใต้
บาห์เรน และรัสเซียก็มีส่วนทำให้ตลาดอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปขยายตัวได้ดีขึ้นด้วย
แนวโน้มปี 2555

ภาวะการผลิต

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2555 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2554 โดยคาดว่าปริมาณการ
เลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ 1,182 ล้านตัวคิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.779 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2554
ราวร้อยละ 3.9
การผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะแจ่มใสขึ้น หลังจาก
การฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะช่วยให้ การบริโภคภายในขยายตัว
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นศักยภาพการแข่งขันที่สูงในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะทำให้สามารถส่งออกได้ดี
ขึ้นด้วย ระดับอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อทั้งจากภายในและต่างประเทศเช่นนี้ ทำให้ปริมาณผลิตขยายตัว
ขึ้นเพื่อตอบสนอง
อย่างไรก็ตาม มีอปุ สรรคและความเสีย่ งหลายประการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิต
และทำให้ผลผลิตลดลงต่ำกว่าที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการสูงขึ้นของค่าจ้างจากผลของ
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยรัฐบาลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นต้นทุนการผลิตยัง
อาจเพิ่มขึ้นเพราะการสูงขึ้นต่อเนื่องของราคาน้ำมันและการที่ประเทศไทยยังจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จากต่างประเทศก็ยังทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์อาจผันผวนได้ง่าย เพราะขึ้นอยู่กับราคา
ในตลาดต่างประเทศที่ไม่แน่นอน ถ้าหากราคาวัตถุดิบสูงก็จะทำให้ราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงไก่
เนื้อสูงตามมาในที่สุด
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ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อภายในประเทศมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้พอสมควรตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่คาดหมายกันว่าจะเติบโตได้ดีขึ้น และการที่ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อจัดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีคุณค่า
โปรตีนสูงแต่ราคาค่อนข้างต่ำโดยเปรียบเทียบ ก็ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อการขยายตัวของ
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อได้ค่อนข้างมากด้วย
ส่วนด้านตลาดต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อไปเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีการส่งออก
ประมาณ 480,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 64,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 3.8 ตลาด
ส่งออกสำคัญที่สุดคือตลาดญี่ปุ่นนั้นคาดว่าจะส่งออกไปได้ประมาณ 204,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
42.5 ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ตลาดอันดับ 2 คือ สหภาพยุโรปนั้น คาดว่าจะส่งออกไปได้
203,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.3 ของตลาดส่งออกไก่เนื้อรวม โดยที่ปริมาณการส่งออกไปยัง
ตลาดญี่ปุ่นคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนตลาดสหภาพยุโรปปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ร้อยละ 2.5
อย่างไรก็ตามการที่ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อจะชะลอตัวหรือขยายตัวจริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัย
หลายประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่

ปัจจัยทางบวก

•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		

ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง นอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อจาก
ประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งในตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดสำคัญและมี
อำนาจซื้อสูงแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ
เช่นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และรัสเซียอีกด้วย
ถ้าหากประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อให้ยกเลิกการห้ามนำ
เข้าไก่สดและแช่แข็งได้สำเร็จ ก็จะช่วยให้การส่งออกไปสหภาพยุโรปขยายตัวได้อีกมาก
เนื่องจากสหภาพยุโรปนั้นได้อนุมัติโควต้าไก่หมักเกลือแก่ประเทศไทยจำนวน 92,610 ตัน
จากโควต้ารวม 264,245 ตัน โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าในโควต้าไว้ที่ร้อยละ 15.4 แต่ผล
การเจรจาจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอหลังจากพ้นกำหนดการห้ามนำเข้าที่สหภาพยุโรปกำหนด
ไว้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2555
ความกดดันในการแข่งขันกับจีนผ่อนคลายลงเนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศจีน
เพิ่มมากขึ้นและสัดส่วนการส่งออกมีแนวโน้มลดลง โดยที่ผู้ผลิตในประเทศจีนหันมาเน้นการ
ผลิตเพื่อตลาดในประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นการที่อัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศจีนเพิ่มสูง
ขึ้นประมาณร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2554 ก็ทำให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศจีน
ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วย ความได้เปรียบในด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนจึงลดลง
มาตรการของรัฐบาลที่ชัดเจนและผ่อนปรนมากขึ้นในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่ง
เป็นต้นทุนส่วนสำคัญของการเลีย้ งไก่เนือ้ ช่วยทำให้การคาดการณ์และวางแผนเกีย่ วกับต้นทุน
การผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ปัจจัยทางลบ

•
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ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งที่เป็นผลจากการสูงขึ้นของต้นทุนพลังงานใน
การผลิตและที่เป็นผลจากการนำวัตถุดิบอาหารสัตว์บางประเภทไปใช้ในการผลิตแก๊สโซฮอล
และไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นจนเกิดความขาดแคลน ต้นทุนอาหารสัตว์ที่
สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตาม ซึ่งนอกจากจะเป็นผลให้ศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดโลกลดลงแล้ว การที่ราคาขายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อต้องสูงขึ้นตามต้นทุน ก็อาจ
ทำให้ความต้องการซื้อขยายตัวน้อยลงหรืออาจถึงกับลดลงได้

•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		

ความรุนแรงของปัญหาวิกฤติหนี้ต่างประเทศที่เกิดกับหลายประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและอำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่เป็นลูกค้าหลักลด
น้อยลง ความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลทางลบต่อการส่งออกสินค้าทุก
ประเภทจากประเทศไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อด้วย
การทีส่ หภาพยุโรปกำหนดโควต้านำเข้าไว้ตายตัวและประเทศไทยส่งออกเต็มโควต้าแล้ว ทำให้
ที่ไม่อาจส่งออกไก่ปรุงสุกเพิ่มได้อีกเพราะการนำเข้านอกโควต้านั้นต้องเสียภาษีในอัตราสูง
ถึง 1,024 ยูโรต่อตัน นอกจากนั้นการที่สหภาพยุโรปให้โควต้านำเข้าไก่หมักเกลือจากประเทศ
ไทยเป็นจำนวน 92,610 ตันนั้นแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีการนำเข้าตามโควต้านี้ แต่ถ้าสามารถ
บรรลุข้อตกลงที่ทำให้มีการนำเข้าไก่หมักเกลือจากประเทศไทยได้อีก โควต้าที่ไทยได้รับนี้จะ
ค่อนข้างน้อยเพราะเป็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของการนำเข้าจากไทยในอดีตเท่านั้น
การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศแถบเอเซียเป็นครั้งคราวแม้จะไม่ได้
เกิดในวงกว้าง แต่ก็ทำให้ประเทศคู่ค้าสำคัญยังหวาดเกรงอันตรายและไม่ยกเลิกมาตรการ
ห้ามนำเข้าไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งจากประเทศเอเซียซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยแม้จะไม่มี
ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทยก็ตาม
การที่ค่าเงินของประเทศบราซิลลดค่าลงประมาณร้อยละ 5 ทำให้มีความได้เปรียบในการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศไทย นอกจากนั้นการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทซึ่งจะเริ่มมีผลในหลายจังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ก็จะ
ทำให้ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ เพิม่ สูงขึน้ และลดความได้เปรียบของประเทศไทยลงไปอีก
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย
ปี

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

ไก่สดแช่แข็ง

ปริมาณ
151,120
220,776
211,675
245,994
320,779
336,837
388,913
26,137
96
2,662
11,052
14,367
18,260
17,054
27,258
44,000

มูลค่า
10,951
17,221
14,817
15,990
23,096
24,589
28,105
1,725
6
97
522
862
1,242
1,147
1,866
3,044

ไก่แปรรูป

ปริมาณ
41,114
60,943
61,924
86,800
117,018
127,406
157,074
191,739
265,023
294,295
322,471
387,127
378,809
418,005
435,121
436,000

มูลค่า
4,951
9,020
8,669
11,284
15,212
16,244
19,763
22,408
30,478
35,742
36,791
54,567
51,492
53,805
60,264
60,958

ปริมาณ
192,234
281,719
273,599
332,794
437,797
464,243
545,987
217,876
265,119
296,957
333,523
401,494
397,069
435,059
462,379
480,000

ปริมาณ: ตัน
มูลค่า: ล้านบาท
รวม

มูลค่า
15,902
26,241
23,486
27,274
38,308
40,833
47,868
24,133
30,484
35,839
37,313
55,429
52,734
54,952
62,130
64,002

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุ: ปี 2554 เป็นค่าประมาณการ
ปี 2555 เป็นค่าพยากรณ์
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เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (ปริมาณส่งออก)

ปริมาณ : ตัน

450,000
400,000

388,913

387,127

350,000

294,295

300,000

150,000

435,121

436,000

322,471

265,023

250,000
200,000

378,809

418,005

157,074

191,739

100,000

26,137

50,000

ปี 2546

2547

2,662

96

2548

2549

11,052

2550

14,367

2551

18,260

2552

17,054

2553

27,258

2554

44,000

2555

ปริมาณไก่สดแช่แข็ง
ปริมาณไก่แปรรูป

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)

มูลค่า : ล้านบาท

70,000
60,000
50,000

54,567

51,492

53,805

1,242

1,147

60,264

60,958

1,866

3,044

40,000
30,000
20,000
10,000

28,105
19,763

ปี 2546

30,478

36,791

97

522

862

2549

2550

2551

22,408
1,725

2547

6

2548

มูลค่าไก่สดแช่แข็ง
มูลค่าไก่แปรรูป
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35,742

2552

2553

2554

2555

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (สัดส่วนการส่งออก)
205,568 (ตัน)
44.46 %

191,188 (ตัน)
200,000 43.94 %

180,000

ปริมาณ : ตัน
204,000 (ตัน)
42.50 %

199,111 (ตัน)
45.77 %

198,050 (ตัน)
42.83 %

44,760 (ตัน)
10.29 %

58,761 (ตัน)
12.71 %

203,000 (ตัน)
42.29 %

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

73,000 (ตัน)
15.21 %

40,000
20,000

ปี

2553		

2554

2555		

ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
อื่นๆ

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทยในตลาดต่างประเทศ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2553-2555
2553

ตลาด
ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
อื่น ๆ
รวม

ปริมาณ
สัดส่วน
(ตัน)
(ร้อยละ)
191,188		 43.94
199,111		 45.77
44,760		 10.29
435,059		 100.00

2554

ปริมาณ
(ตัน)
205,568
198,050
58,761
462,379

2555

สัดส่วน
(ร้อยละ)
44.46
42.83
12.71
100.00

ปริมาณ
(ตัน)
204,000
203,000
73,000
480,000

สัดส่วน
(ร้อยละ)
42.50
42.29
15.21
100.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุ: ปี 2554 เป็นค่าประมาณการ
ปี 2555 เป็นค่าพยากรณ์
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คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการ
บริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
อาวุโส

สายงานการตลาด

สายงานการผลิต

ฝ่ายขายต่างประเทศ

ฝ่ายโรงงาน

สายงานบริหาร

สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายขายภายในประเทศ
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
ฝ่ายแปรรูป
ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ายวางแผน
ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
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สายงานการเงิน

ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป
ฝ่ายจัดซื้อระวางสินค้าและขอคืนอากร

ฝ่ายซ่อมบำรุง
ฝ่ายไฟฟ้า-เครื่องเย็น
ฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding Structure
หลักทรัพย์ของบริษัท

		 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

		 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
รายแรก มีดังนี้
			
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
NICHIREI FOODS INC.		
นายอนุชา
กิจธนามงคลชัย
SOMERS (U.K.) LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายสมเกียรติ
ลิมทรง
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
น.ส.วริสรา
ศิริมงคลเกษม
รวม

222,795,100
220,000,000
180,000,000
56,716,050
51,510,000
39,842,000
36,659,270
25,065,200
22,794,100
21,773,000
877,154,720

17.77
17.55
14.36
4.52
4.11
3.18
2.92
2.00
1.82
1.74
69.97

		 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี
อิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน มีดังนี้
			
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นพ.อนันต์
รวม

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

220,000,000
180,000,000
4,134,080
404,134,080

17.55
14.36
0.33
32.24

โครงสร้างการจัดการ

		 ในปี 2554 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการจริยธรรม และคณะผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

		 ในปี 2554 กรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
			 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์
นพ.สาธิต
นายปารเมศ
นายธนาธิป
นางสมสิริ
น.ส.วรรณี
นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท
ศิริมงคลเกษม		รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ศิริมงคลเกษม		ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
กรเณศ		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริหาร
ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

		 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ของ บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
			 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
		

นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

		 ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจ การของ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
			 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1. นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
				
และกำกับดูแลกิจการ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
				
และกำกับดูแลกิจการ
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
				
และกำกับดูแลกิจการ
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
				
และกำกับดูแลกิจการ
5. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
				
และกำกับดูแลกิจการ
		 โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ
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3. คณะอนุกรรมการจริยธรรม

		 ในปี 2554 คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อ
และตำแหน่งดังต่อไปนี้
			 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
		

นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม อนุกรรมการจริยธรรม
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม อนุกรรมการจริยธรรม
นายฐิติ
วรรณเชษฐ์
อนุกรรมการจริยธรรม
นายอาณัติ พึ่งแก้ว
อนุกรรมการจริยธรรม
โดยมี นายอาณัติ พึ่งแก้ว เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรม

4. รายชื่อคณะผู้บริหาร

		 ในปี 2554 คณะผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
			 ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
3. นางปรานี
ภาคสุข
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
5. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
6. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
				
7. นายฐิติ
วรรณเชษฐ์
8. นายอาทร
เอื้อพอพล
9. นายดนัย
บุญเจริญสุขพิศาล
10. นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิตและการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

		 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้แน่ใจ
ว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที
บริษทั ฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้น
ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ
		 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ยี ังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง
		 และผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน
		 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
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•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		

บริษทั ฯ มีหน้าทีเ่ ปิดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการดำเนินงานทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ให้สาธารณชน
ทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และผ่านสื่อ
อื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึง
นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และรายงานถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำทุกไตรมาส
บริษทั ฯ มีกฏระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบท
ลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่
กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้หลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคตหรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นัก
ลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

		 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้พนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน และได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับการปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร และการกำกับดูแลการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้
		 1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดย
			 สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ
		 2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหาร
			 ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
		 3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงาน มีความ
			 ถูกต้องทันเวลา และสามารถเชื่อถือได้
		 4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฏระเบียบข้อกำหนดที่สอดคล้อง
			 กับกฏหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 5. มีระบบการควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
			 อย่างปลอดภัยเหมาะสม
		 6. มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมี
			 ประสิทธิผล
		 7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบ
			 ปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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		 8. มีการประเมินตนเองในการควบคุมระบบงานที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร
		 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล โดย
ปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management (COSO – ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวน
การบริหารงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ ดังนี้
		 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
		 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ดี
เหมาะสมตามขนาดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี
ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Code of Business Ethics) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ โดยมีหัวหน้าคณะเจ้า
หน้าที่ผู้บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อกำกับดูแลกิจการให้บริษัท
ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการ
กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี สามารถป้องกันหรือลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระดับของความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยกำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร
(Culture) มาตรฐานการประเมินผลและการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มี
การพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเสริม
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานสากล
		 2. การกำหนดวัตถุประสงค์
		 บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย
กฏระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจ
ในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับเปลี่ยน
แผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างสม่ำเสมอ
		 3. การบ่งชี้เหตุการณ์
		 บริษัทฯ ได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ใน
ระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เอื้ออำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณาจากแหล่งความ
เสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทฯ และยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้
บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ
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		 4. การประเมินความเสี่ยง
		 บริษัทฯ มีเครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีการจัดทำคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ของ
การประเมินความเสี่ยงในแต่ระดับไว้อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
ตลอดจนทำการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กร ซึ่งจะทำการประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
(Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) เพื่อพิจารณาระดับ
ค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ
		 5. การตอบสนองความเสี่ยง
		 บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดจนได้กำหนดแนวทาง
ในการหลีกเลี่ยง การลด การโอน ให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุดและมีประสิทธิผลที่สุด โดย
เลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะ
เกิดเหตุการณ์นั้น รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. กิจกรรมการควบคุม

		 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ตลอดจน
กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีสาระสำคัญในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการ
ควบคุมแบบป้องกันเป็นหลัก รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมนั้นได้มีการนำไปปฏิบัติจริง สามารถบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงคุณภาพและความรวดเร็วที่ควบคู่กันไปด้วย
		 นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการ
ควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้
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		 7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
		 บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อนำ
ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนด
แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัย
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมไปถึงการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินไว้เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
(Audit Trail) และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงสถิติ
ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้
อย่างครบถ้วน
		 นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้ทั่วทั้งองค์กร โดยข้อมูลที่สำคัญ เช่น การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ
บทบาทความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเป็นต้น
จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานและจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้
อีกด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มีประสิทธิภาพ
ทันเวลา

		 8. การติดตามผล
		 บริษัทฯ มีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม และมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เช่น กำหนดให้พนักงาน
ระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ชดิ และให้พนักงาน
ทุกระดับมีการประเมินตนเองในการควบคุม (Control Self Assessment) ในระบบงานที่ดี
ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา รวมไปถึงให้มี
การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
		 บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอซึ่งความ
เสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการรายงานผลต่อหัวหน้างานทุกระดับและต่อผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมบริษัท และมีการประชุมผู้บริหารอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
และภายในระยะเวลาที่กำหนด
		 ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว การบริหารความ
เสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญช่วยให้บริษัทฯ สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องมีกลไกการบริหารงาน เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและเตรียมการเพื่อรับมือไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ดำรงอยู่ได้ตลอดไป
		 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2554 ได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น โดยพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระ
สำคัญแต่ประการใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงาน
ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยมีกฎบัตร
ของหน่วยงาน ซึ่งกำหนดภารกิจขอบเขต วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี
ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ตลอดจนพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้
คำปรึกษาแนะนำในด้านการประเมินตนเองในการควบคุมด้านต่างๆ (Control Self Assessment, CSA)
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานต่างๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีก
ทั้งยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ดำเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
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ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจ
สอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมทั้ง
ได้ทำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินตนเองในการควบคุม
ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการกำกับดูแลกิจการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้ตรวจประเมินการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเป็นในการนำไปสู่
ผลสำเร็จของการกำกับดูแลทีด่ แี ละโปรงใส และให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการนำทรัพยากร
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย
ในการตรวจประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ใน
เรือ่ งการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ได้
ในการตรวจประเมินตนเองในการควบคุม หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินตนเองใน
การควบคุมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการการควบคุมที่ดีรวมอยู่
ในระบบปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา โดย
ให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จะสามารถบรรลุผลตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Payment Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลัง
หักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน โครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
สำหรับบริษัทย่อย แต่ละบริษัทนั้น การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงิน
ได้ และเงินสำรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ
บริษัทย่อย โดยในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน
และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ
มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 197 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน
Inter-Transaction

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบัติเช่นกันกับการทำ
รายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรม
การตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นในปี 2554 นั้น เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจาก
ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการ ทั้งนี้ สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆปกติของธุรกิจ
การทำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะ
ยึดถือและปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใน
เรื่องรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทาง
การค้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะ
ต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์
อาหารสัตว์ จำกัด/
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
6.36
1.97

0.01
13.79
59.58

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2553
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
5.47
1.87

8.31
12.89
54.63

เหตุผลและความจำเป็น
ของการทำรายการ/
เงื่อนไขการกำหนดราคา

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
สำนักงาน กำหนดราคา
โดยผู้ประเมินอิสระ

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์
1. ค่าเช่า
1.02
2.52
0.99
2.49
โปรดิ๊วส จำกัด/						
มีผู้บริหารร่วมกัน						

เป็นบริษัทที่ให้บริการ
เช่าฟาร์ม กำหนดราคา
โดยตามสัญญาที่ตกลง

3. บริษัท พานาแลบ จำกัด 1. รายได้อื่น
/มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
		
3. ค่าใช้จ่าย

-

0.28
0.16
0.02

-

0.17
0.15
0.36

เป็นบริษัทที่ขายยาพืช
และยาสัตว์ กำหนดราคา
ตามราคาตลาด

4. บริษัท พี.เว็ต. จำกัด/
มีผู้บริหารร่วมกัน
		

-

0.67
0.02

-

0.95
0.01
-

เป็นบริษัทที่ขายยาพืช
และยาสัตว์ กำหนดราคา
ตามราคาตลาด

1. ขาย
2. รายได้อื่น
3. ค่าใช้จ่าย

5. บริษัท ป.เจริญพันธ์
1. ค่าเช่า
0.48
0.48
จี.พี. ฟาร์ม จำกัด/						
มีผู้บริหารร่วมกัน						
							

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ที่ดิน เพื่อทำฟาร์มเลี้ยงไก่
กำหนดราคาโดย
ตามสัญญาที่ตกลง

6. บริษัท กรุงไทย
1. ซื้อ
2,388.69
1,815.20
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด/						
มีผู้บริหารร่วมกัน						
							
							

เป็นบริษทั ทีม่ คี วามชำนาญ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ
ข้าวโพดในการผลิต
อาหารสัตว์ กำหนดราคา
ตามราคาตลาด

7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
คอนโดทาวน์ จำกัด/
มีผู้บริหารร่วมกัน

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ที่พัก กำหนดราคา
โดยราคาตลาด

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

0.52
0.33
0.84

0.52
0.33
0.84

0.54
0.33
0.81

0.54
0.33
0.81

8. Nichirei Food Inc. /
1. ขาย
393.92
393.92
1,166.03 1,166.03
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. รายได้อื่น
1.30
1.30
0.37
0.37
โดยเป็นผู้ถือหุ้น
3. ค่าใช้จ่าย
2.32
2.32
รายใหญ่ของบริษัทร่วม						

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนื้อไก่ กำหนดราคาโดย
ราคาตลาด

9. KEYSTONE FOODS 1. ขาย
210.23
210.23
195.33
195.33
(AP) LTD. /บริษัทที่						
เกีย่ วข้องกับบริษทั ร่วมโดยมี						
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกันกับบริษทั ร่วม						

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนื้อไก่ กำหนดราคาโดย
ราคาตลาด

35

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

36

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2553
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

เหตุผลและความจำเป็น
ของการทำรายการ/
เงื่อนไขการกำหนดราคา

10.บริษัท สุรพลฟู้ดส์
1. ขาย
5.46
5.46
2.12
2.12
จำกัด (มหาชน) / บริษัท						
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วม						
โดยเป็นผู้ถือหุ้นของ 						
บจ.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า
โดยทางบริษัทเป็นผู้ขาย
สินค้าเนื้อไก่ กำหนดราคา
โดยราคาตลาด

11.บริษทั สุรพลนิชเิ ร ฟูด้ ส์ 1. ขาย
794.64
794.64
772.99
772.99
จำกัด/บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
กับบริษัทร่วม โดยมี						
บริษทั ใหญ่รว่ มกับบริษทั ร่วม						

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า
โดยทางบริษัทเป็นผู้ขาย
สินค้าเนื้อไก่ กำหนดราคา
โดยราคาตลาด

12.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน/ 1. ดอกเบี้ยจ่าย 41.53
117.06
37.64
108.40
กรรมการและผู้ถือหุ้น						
และบุคคลซึ่งมีความ						
เกี่ยวข้องกับกรรมการ						
และผู้ถือหุ้น						
							
							
							
							
							
							

ตามรายงานประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2552 มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อย รับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสภาพคล่องให้กบั บริษทั ฯ
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี

คำอธิ
บายผลการดำเนิ
คําอธิบายผลการดํ
าเนินงานและฐานะการเงินของบริน
ษัทฯงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
Management
สรุปขอมูลตามงบการเงินรวม Discussion
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 และ 2552
หนวย : ลานบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ไกปูยาพันธุ- สุทธิ
ไกพอแมพันธุ- สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย ืมระยะสัน้
เจาหนี้การคาและตัว๋ เงินจาย
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

ป 2554
ลานบาท
รอยละ
173
2
774
8
2,816
28
72
1
3,835
39
630
6
41
309
3
5,196
51
57
1
6,233
61
10,068
100
666
7
451
4
80
1
233
2
1,430
14
2,240
22
253
3
161
2
2,654
27
4,084
41
5,984
59
10,068
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2553
ลานบาท
รอยละ
182
2
740
8
2,306
25
56
1
3,284
36
746
8
40
1
300
3
4,807
52
39
5,932
64
9,216
100
453
5
454
5
143
2
211
2
1,261
14
2,413
26
165
2
2,578
28
3,839
42
5,377
58
9,216
100

ป 2552
ลานบาท
รอยละ
202
2
605
7
1,953
24
37
1
2,797
34
579
7
39
1
280
3
4,408
54
35
1
5,341
66
8,138
100
1,215
15
560
7
142
2
206
2
2,123
26
1,475
18
16
1,491
18
3,614
44
4,524
56
8,138
100
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ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรหลังภาษีเงินได
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

144
77
1,222
(19)
1,203

1
1
8
8

135
58
1,187
(21)
1,166

1
1
9
9

118
48
1,084
(16)
1,068

นสดรวมของบริ
จีเอฟพี
ด (มหาชน)และบริ
และบริ
บแตละป
ละปสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 3131 ธัธันนวาคม
วาคม 255
25544 2553 และ
งบกําไรขาดทุนงบกระแสเงิ
เบ็ดเสร็จรวมของบริ
ษัท จีษเัทอฟพี
ที จํทากัี จํดากั(มหาชน)
ษัทษยัทอยยอยสําสํหรัาหรับแต
2552
2553 และ 2552
ป 2554 ป 2553 ป 2553
ป 2554
รายการ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ลานบาท
รอยละ 1,549
ลานบาท
รอยละ1,506
เงินสดสุทธิใชไปกิจกรรมลงทุน
(1,254)
รายไดจากการขาย
14,214
98 (1,018)
12,472
98
รายไดอื่น เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
218
2 (540)219
2
(273)
รวมรายได เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
14,432
100
12,691
100
(9)
(21)
ตนทุนขาย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนป 12,003
83 182
10,457
82202
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
819
6
812
7
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
173
181
อื่น ๆ
56
40
รวมคาใชจาย
12,878
89
11,309
89
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียจากบริษัทรวม
(111)
(1)
(2)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
1,443
10
1,380
11
ตนทุนทางการเงิน
144
1
135
1
ภาษีเงินได
77
1
58
1
กําไรหลังภาษีเงินได
1,222
8
1,187
9
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
(19)
(21)
กําไรสุทธิ
1,203
8
1,166
9

หนวหน
ย ว: ยลา:นบาท
ลานบาท
ป 2552
ป 2552
ลานบาท 2,130
รอยละ
11,507 (1,336) 99
147 (747) 1
11,654 47 100
9,734 155 84
689
6
202
37
10,460
90
56
1,250
118
48
1,084
(16)
1,068

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553 และ
2552

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2554
1,549
(1,018)
(540)
(9)
182

ป 2553
1,506
(1,254)
(273)
(21)
202

173

181

หนวย : ลานบาท
ป 2552
2,130
(1,336)
(747)
47
155
202

10
1
9
9

1
9
9

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับงบการเงินรวมของจีเอฟพีทีและบริษทั ยอย
ป 2554
ป 2553
อัตราสวนสภาพคลอง
ราสววนทางการเงิ
นสภาพคลนทีอ่สงําคั1/ญ(เท
2.68
2.60
อัอัตตราส
สําาหรั) บงบการเงินรวมของจีเอฟพีทีและบริษทั ยอย
2/
ป
2554
ป
2553
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
0.66
0.73 ป 2552
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด3/ (เทา)
1.15
0.89
อัตราสวนสภาพคลอง 1/ (เทา)
2.68
2.60
1.32
4/
อัอัตตราส
ราสววนสภาพคล
นหมุนเวีอยงหมุ
นลูกนหนี
17.62
17.15
2/้การคา (เทา)
เร็5/ ว (เทา)
0.66
0.73
0.38
3/
ระยะเวลาเก็
บ
หนี
เ
้
ฉลี
ย
่
(วั
น
)
20.00
21.00
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เท6/ า)
1.15
0.89
0.76
ราสววนหมุ
นหมุนเวีนยเวีนลูยนสิ
าคงเหลื
76.95 16.67
อัอัตตราส
กหนีน้กคารค
า4/ (เทอา) (เทา)
17.62 71.66 17.15
7/
5/
ระยะเวลาขายสิ
5.00 22.00
ระยะเวลาเก็
บหนี้เนฉลีค่ยาเฉลี
(วั่ยน) (วัน)
20.00 5.00 21.00
6/ 8/
อัอัตตราส
นคาาคงเหลื
อ (เท
) า)
71.66 26.50 76.95
ราสววนหมุ
นหมุนเวีนยเวีนสิยนเจ
หนี้การค
า า(เท
20.61 52.01
7/ 9/
ระยะเวลาขายสิ
นคาเฉลี
5.00 14.00
5.00
ระยะเวลาชําระหนี
้เฉลี่ยย่ (วั(วัน)น8/)
17.00 7.00
อัCash
ตราสวCycle
นหมุน10/
เวีย(วันเจ
า
หนี
ก
้
ารค
า
(เท
า
)
26.50
20.61
น) 9/
11.00
9.00 20.29
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วัน)
14.00
17.00
18.00
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ
าไร
10/
Cash Cycle (วัน) 11/
11.00
9.00
11.00
อัอัตตราส
รากํวนแสดงความสามารถในการหากํ
าไรขั้นตน (%)
15.56
16.16
าไร
12/
รากําไรขั
าไรจากการดํ
11.07 15.41
อัอัตตรากํ
้นตน 11/ (%)าเนินงาน (%)
15.56 10.16 16.16
13/
รากําไรจากการดํ
าไรสุทธิ า(%)
9.19 10.86
อัอัตตรากํ
เนินงาน 12/(%)
10.16 8.40 11.07
14/
13/
ราผลตอบแทนผู
23.56 9.12
อัอัตตรากํ
าไรสุทธิ (%) ถอื หุน (%)
8.40 21.18
9.19
14/
อัอัตตราผลตอบแทนผู
ถอื หุทนธิภาพในการดํ
(%)
21.18
23.56
25.71
ราสวนแสดงประสิ
าเนินงาน
15/
อัอัตตราส
ว
นแสดงประสิ
ท
ธิ
ภ
าพในการดํ
า
เนิ
น
งาน
ราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
(%)
33.16
34.48
15/
16/
อัอัตตราผลตอบแทนจากสิ
น
ทรั
พ
ย
ถ
าวร
(%)
33.16
34.48
ราการหมุนของสินทรัพ16/ย (เทา)
1.47
1.44 33.87
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
1.47
1.44
1.47
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 17/
ราสววนหนี
นหนี้สนิ ้สตนิ อตสอวนของผู
สวนของผู
0.71 0.80
อัอัตตราส
ถือหุถนือ17/หุน(เทา18/)(เทา)
0.68 0.68
0.71
ราสววนความสามารถชํ
นความสามารถชํ
าระดอกเบี
ย้ า) (เทา)
10.71 16.46
อัอัตตราส
าระดอกเบี
ย้ 18/ (เท
10.29 10.29 10.71
19/
ราสววนความสามารถชํ
นความสามารถชํ
าระภาระผู
0.27 0.39
อัอัตตราส
าระภาระผู
กพันก19/พัน(เทา) (เทา)
0.53 0.53
0.27
20/ 20/
อัอัตตราการจ
97.24 97.24 91.71
ราการจายเงิ
ายเงินปนนปผลนผล (%)(%)
91.71 70.11

ป 2552
1.32
0.38
0.76
16.67
22.00
52.01
7.00
20.29
18.00
11.00
15.41
10.86
9.12
25.71
33.87
1.47
0.80
16.46
0.39
70.11

หมายเหตุ
วนสภาพคล
อง= อง=
สินทรัพสิยนหทรั
มุนพเวียยหนรวม/หนี
้สินหมุนเวี้สยินนรวม
หมายเหตุ: : 1/1/ อัตอัราส
ตราส
วนสภาพคล
มุนเวียนรวม/หนี
หมุนเวียนรวม
2/2/ อัตอัราส
ว
นสภาพคล
อ
งหมุ
น
เร็
ว
=
(เงิ
น
สดและรายการเที
ยบเทาเงินยสดบเท+ าเงิเงินนลงทุ
+ ลูนกชัหนี
้การคา+สุทลูธิก)หนี
/ หนี
้สินหมุ
ตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว= (เงินสดและรายการเที
สดน+ชั่วเงิคราว
นลงทุ
่วคราว
้การค
าสุนทเวีธิย) นรวม
/ หนี้สินหมุนเวียนรวม
3/ อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด= เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
3/
อั
ต
ราส
ว
นสภาพคล
อ
งกระแสเงิ
น
สด=
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมดํ
า
เนิ
น
งาน
/
หนี
ส
้
น
ิ
หมุ
น
เวี
ย
นเฉลี
ย
่
4/ อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา= รายไดจากการขายสุทธิ / ลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย
อัตราสวบนหมุ
กหนี/้กอัารค
จากการขายสุ
5/4/ ระยะเวลาเก็
หนี้เนฉลีเวี่ยย=นลู360
ตราสา=วนหมุรายได
นเวียนลู
กหนี้การคา ทธิ / ลูกหนี้การคาถัวเฉลี่ย
่ย= อ360
ารค่ย า
6/5/ อัตระยะเวลาเก็
ราสวนหมุนเวีบยหนี
นสิน้เฉลี
คาคงเหลื
= ต/ นอัทุตนราส
สินควานหมุ
/ สินนคเวีาสํยานลู
เร็จกรูปหนี
ถัว้กเฉลี
6/
อั
ต
ราส
ว
นหมุ
น
เวี
ย
นสิ
น
ค
า
คงเหลื
อ
=
ต
น
ทุ
น
สิ
น
ค
า
/
สิ
น
ค
า
สํ
า
7/ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย= 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เร็จรูปถัวเฉลี่ย
8/7/ อัตระยะเวลาขายสิ
ราสวนหมุนเวียนเจนคาหนี
้การค
ตนทุ/นอัสิตนราส
คา /วเจนหมุ
าหนีน้กเวีารค
าถัวนเฉลี
าเฉลี
่ย=า= 360
ยนสิ
คา่ยคงเหลือ
9/8/ ระยะเวลาชํ
ระหนีน=้ เวี
360ยนเจ
/ อัตาหนี
ราส้กวนหมุ
อัตราสวานหมุ
ารคาน=เวียนเจ
ตนาทุหนีนสิ้กนารคคา / เจาหนี้การคาถัวเฉลี่ย
10/9/ Cash
Cycle= าระหนี
ระยะเวลาเก็
ระยะเวลาขายสิ
คา้กเฉลี
ระยะเวลาชํ
=้ 360บ/หนีอั้เตฉลีราส่ย ว+นหมุ
นเวียนเจานหนี
ารค่ย า- ระยะเวลาชําระหนี้
11/10/อัตCash
รากําไรขัCycle=
้นตน= กํระยะเวลาเก็
าไรขั้นตน / รายได
ร
วมจากการขาย
บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย - ระยะเวลาชําระหนี้
12/ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน= กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได / รายไดรวมจากการขาย
11/
อั
ต
รากํ
า
ไรขั
น
้
ต
น
=
กํ
า
ไรขั
น
้
13/ อัตรากําไรสุทธิ= กําไรสุทธิ / รายไดตนรวม/ รายไดรวมจากการขาย
ตรากําไรจากการดํ
อนตถนือทุหุนนเฉลี
ทางการเงิ
14/12/อัตอัราผลตอบแทนผู
ถือหุนา=เนินกํงาน=
าไรสุทธิ /กํสาวไรก
นของผู
่ย x 100นและภาษีเงินได / รายไดรวมจากการขาย
ตรากําไรสุทธิอ=สินทรักําพไรสุ
ทธิ / รายได
15/13/อัตอัราผลตอบแทนต
ยถาวร=
(กําไรสุรทวมธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิเฉลี่ย x 100
ตราผลตอบแทนผู
น= ทธิกํ/าสิไรสุ
สวนของผู
16/14/อัตอัราหมุ
นของสินทรัพย=ถือหุขายสุ
นทรัทพธิย/รวมเฉลี
ย่ ถือหุนเฉลี่ย x 100
17/15/อัตอัราส
วนหนี้สินตอสวนของผู
หนี้สินรวม
สวทนของผู
หุน่อมราคา) / สินทรัพยถาวรสุทธิเฉลี่ย x 100
ตราผลตอบแทนต
อสินถทรัือหุพนย=ถาวร=
(กํา/ไรสุ
ธิ + คถาือเสื
18/16/อัตอัราส
วนความสามารถชํ
้ย= ทเงิธินสดสุ
ธิจากกิ
กรรมดําย่ เนินงาน / ดอกเบี้ยจาย
ตราหมุ
นของสินทรัาพระดอกเบี
ย= ขายสุ
/ สินททรั
พยรจวมเฉลี
19/17/อัตอัราส
วนความสามารถชํ
สดสุ้สทินธิรวม
จากกิ/จกรรมดํ
าเนินถงาน
ตราส
วนหนี้สินตอสาวระภาระผู
นของผูกถพัือนหุ=น= เงินหนี
สวนของผู
ือหุน/ (การจายชําระหนี้สิน + รายจายลงทุน + ซือ้ สินทรัพย + เงินปนผลจาย)
20/18/อัตอัราการจ
า
ยเงิ
น
ป
น
ผล=
เงิ
น
ป
น
ผลจ
า
ย
/
กํ
า
ไรสุ
ท
ธิ
ต
ามงบการเงิ
น
เฉพาะกิ
100 / ดอกเบี้ยจาย
ตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย= เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํจการ
าเนินxงาน

19/ อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน= เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน + รายจายลงทุน + ซือ้ สินทรัพย + เงินปนผลจาย)
20/ อัตราการจายเงินปนผล= เงินปนผลจาย / กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ x 100
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย
โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิ 1,203 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.96 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน37 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.18 จากกำไรสุทธิในปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 1,166 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโดยรวม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากการ
ขยายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่และธุรกิจอาหารสัตว์ ส่วนกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2554 เป็นจำนวน 425 ล้านบาท หรือคิดเป็น
0.34 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้แบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 284 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 197 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 มี
กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 410 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.33 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 291 ล้านบาท
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 168 ล้านบาท
1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม

		 1.1.1
			
			
			
			
			
			
		 1.1.2
			
			
			
		 1.1.3
			
			
		 1.1.4
			
			
		 1.1.5
			
			
			
			
			
		 1.1.6
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รายได้จากการขาย
บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมในปี 2554 จำนวน 14,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 โดยปัจจัยหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่และธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จำกัด บริษัทร่วมทุนที่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เป็นต้นมาโดยคาดว่าจะดำเนินการผลิตเต็มกำลัง
การผลิตในปี 2555 แม้ว่าจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานในปี 2554 ของบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2554 มีผลขาดทุนเนื่องจากยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม
มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 1,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 3.18
รายได้อื่น
บริษัทฯมีรายได้อื่นรวมในปี 2554 จำนวน 218 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ผลต่างโดยรวมเกิดจาก
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554 ต่ำกว่าในปี 2553 แต่มีรายได้อื่นในส่วนของการขายน้ำและการได้รับคืนภาษีมาตรา
19 ทวิ และค่าบริหารจัดการต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงทำให้รายได้อื่นโดยรวมลดลงเพียงเล็กน้อย
ต้นทุนขาย
บริษัทฯมีต้นทุนขายในปี 2554 จำนวน 12,003 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ที่มีจำนวน 10,457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15
ซึ่งเกิดจากต้นทุนในการผลิตโดยรวมมีจำนวนสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น
กำไรขั้นต้น
จากสาเหตุของอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในปี
2554 สูงขึ้นจากปี 2553 เพียงเล็กน้อยเป็นจำนวน 196 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เป็นจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86
ส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องการจับไก่และขนส่งไก่เนื้อเข้าโรงชำแหละ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน แต่ส่วนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้นมาจาก
ค่าระวางที่ลดลงในปี 2554 จากการจำหน่ายไปยังต่างประเทศที่มีปริมาณลดลง ซึ่งรายการต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการ
ดำเนินงานตามปกติ
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิในปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 425 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท แต่อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจาก
ต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงิน
ปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

1.2 ผลการดํ
ผลการดำเนิ
นงานของแต่
ละสายธุ
1.2.
าเนินงานของแต
ละสายธุ
รกิจ รกิจ
รายไดแตละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทแี ละบริษัทยอย
ชําแหละไกและแปรรูป
อาหารสัตว
ฟารมเลีย้ งสัตว
จําหนายลูกไก
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
รายไดจากการขายตามงบการเงินรวม

2554
ลานบาท
รอยละ
6,101.15
42.92
4,838.82
34.04
2,525.59
17.78
291.72
2.05
456.75
3.21
14,214.03 100.00

2553
ลานบาท
รอยละ
7,040.91
56.45
4,319.61
34.63
463.51
3.72
400.99
3.22
247.46
1.98
12,472.48 100.00

2552
ลานบาท
รอยละ
6,819.36
59.26
4,025.43
34.98
127.18
1.11
327.69
2.85
207.73
1.80
11,507.39 100.00

		 1.2.1.
1.2.1 ธุรธุกิรจกิชํจาชำแหละไก่
และแปรรูปในป
ป 2554 มีรายไดจากการจําหนายลดลงจากป 2553 เนื่องจากมีปริมาณการจําหนาย
แหละไกและแปรรู
			 ลดลงคิ
ในปี ด2554
มีรอายได้
ากการจำหน่
2553่ลดลงจากป
เนื่องจากมี
ปริมในอั
าณการจำหน่
นอัตราร้
เปนอัตราร
ยละจ15
โดยคิดเปานยลดลงจากปี
มูลคาการสงออกที
2553
ตรารอยละายลดลงคิ
29 ทั้งนีด้สเป็วนหนึ
่งมาอยละ 15
			
โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ลดลงจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 29 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากผลของการเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ดภาวะเศรษฐกิจหดตัวในประเทศญี่ปุนจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิ และเศรษฐกิจถดถอย
			 จากผลของการเกิ
หดตัวในประเทศญี
่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ และเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในหลายประเทศของกลุ่ม
อย
า
งรุ
น
แรงในหลายประเทศของกลุ
สหภาพยุโรป ทําใหปริมาณการสงออกลดลง
			
สหภาพยุโรป ทำให้ปริมาณการส่งมออกลดลง
		 1.2.2.
1.2.2 ธุรธุกิรจกิอาหารสั
จอาหารสัตวตแว์ละฟาร
และฟาร์มเลีมเลี้ยงสั้ยงสัตวตว์ในป 2554 มีรายไดจากการจําหนายเพิ่มขึ้นจากป 2553 เนื่องจากธุรกิจฟารม
้ยงไกเ2554
นื้อมีชอมีงทางการจํ
าหนายเพิ่มาขึยเพิ
้นจากเดิ
ที่จําหน2553
ายใหแเนืกบ่อริงจากธุ
ษัทฯเพีรกิยจงแห
ตั้งเแต
่ 4 ปายเพิ่มขึ้น
			 เลีในปี
รายได้จากการจำหน่
่มขึ้นมจากปี
ฟาร์งมเดีเลีย้ยวงไก่
นื้อปมีลายไตรมาสที
ช่องทางการจำหน่
			 2553
จากเดิเปมนทีต่จนำหน่
บริาษยเพิ
ัทฯม่ ใหเพีกยับงแห่
ตั้งแต่
่ 4 จํปีากั2553
มามีากยให้
ารจํแาก่หน
บริษงเดีัท ยจีวเอฟพี
ที นิปชลายไตรมาสที
ิเร (ประเทศไทย)
ด ซึ่งเปเป็
นบรินต้ษนัทมามี
รวมทุการจำหน่
นกับบริษาัทยเพิ่มให้กับ
			 ฯ บริอีกษัท1 แห
จีเอฟพี
(ประเทศไทย)
จำกัรายได
ด ซึ่งจเป็ากการจํ
นบริษาัทหน
ร่วมทุ
ษัทวฯย อีก 1 แห่ง ทำให้ธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ง ทําทใหี ธนิุรชกิิเจรในส
วนที่เกี่ยวของมี
ายเพินกั่มบขึบริ
้นไปด
			
รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้นไปด้วย
1.2.3. ธุรกิจจําหนายลูกไก ในป 2554 มีรายไดจากการจําหนายลดลงจากป 2553 เกิดจากปริมาณการขายลดลงและราคา
		 1.2.3 ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่
่ยตอหน
ยในสจวากการจำหน่
นของลูกไกพาันยลดลงจากปี
ธุไขเพศเมียลดลง
			 ขายถั
ในปีวเฉลี
2554
มีรวายได้
2553 เกิดจากปริมาณการขายลดลงและราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2.4.
ธุ
ร
กิ
จ
จํ
า
หน
า
ยผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
อ
าหารแปรรู
ป
ในป
2554
มี
ร
ายได
จากการจําหนายเพิ่มขึ้นจากป 2553 สวนหนึ่งเกิดจาก
			
ในส่วนของลูกไก่พันธ์ุไข่เพศเมียลดลง
ลําปาง และปริ
		 1.2.4 การขยายสาขาเพิ
ธุรกิจจำหน่ายผลิ่มตทีภั่จณังหวั
ฑ์อดาหารแปรรู
ป มาณการขายที่เพิ่มขึ้นในสาขาตางจังหวัด รวมถึงชวงเกิดมหาอุทกภัย
			 ทางบริ
ในปี ษ2554
รายได้
จากการจำหน่
ยเพิ่มขึเ้นนืจากปี
2553 ส่วนหนึร่งกิเกิจจํดาจากการขยายสาขาเพิ
่มที่จังหวัปดมิลำปาง
ัทฯไดมีเปรี
ยบทางการแข
งขันาสาเหตุ
่องจากโรงงานของธุ
หนายผลิตภัณฑอาหารแปรรู
ไดเกิดน้และปริ
ํา มาณ
			 ทวการขายที
ขึ้นในสาขาต่
งจังาหวั
ม ทําใหม่เพิีชอ่มงทางการจั
ดจําาหน
ยเพิด่มรวมถึ
ขึ้น งช่วงเกิดมหาอุทกภัย ทางบริษัทฯ ได้เปรียบทางการแข่งขัน สาเหตุเนื่องจาก
			
โรงงานของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมิได้เกิดน้ำท่วม ทำให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
2.2.ฐานะการเงิ
ฐานะการเงินน

2.1 สิสินนทรัทรัพยพย์
2.1.
		 ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
ยสินนทรั
ทรัพพยย์หหมุมุนนเวีเวียยนน 3,835
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2554
2554 สิสินนทรั
ทรัพพย์ยรรวมของบริ
วมของบริษษัทัทฯฯ มีมีจจําำนวน
นวน 10,068
10,068 ล้ลาานบาท
นบาท ประกอบด้
ประกอบดววยสิ
3,835 ล้านบาท
		 ลทีา่ดนบาท
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์-สุทปธิกรณ
5,196
านบาทลาเงินบาท
นลงทุเงินในบริ
ร่วม ษ630
นบาทลานบาท
เงินลงทุเงินนอืลงทุ
่นและสิ
ทรัพย์นไทรัม่หพมุยนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุ
-สุทธิล้5,196
นลงทุษนัทในบริ
ัทรวมล้า630
นอื่นนและสิ
		 ไม
407หมุล้นาเวีนบาท
ยนอื่น 407 ลานบาท
		 สิสินนทรั
ทรัพพยย์ ณณ วัวันนทีที่ ่ 3131 ธัธันนวาคม
วาคม 2554
2554 เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้นจาก
จากณณวันวันทีที่ 31ธั
่ 31นธัวาคม
นวาคม2553
2553คิดคิเปดนเป็รอนยละ
ร้อยละ9.249.24โดยการเปลี
โดยการเปลี
่ยนแปลงที
่ยนแปลงที
่ ่เกิดขึ้น
		 เกิส่วดนใหญ่
ป็นการเพิ
ขึ้นของการลงทุ
นในสินนทรั
ถาวรในส่
วนของการขยายธุ
รกิจฟาร์
เลี้ยงไก่
จอาหารสั
ตว์ ตว
ขึ้นสวเนใหญ
เปน่มการเพิ
ม่ ขึ้นของการลงทุ
ในสิพนย์ทรั
พยถาวรในส
วนของการขยายธุ
รกิมจฟาร
มเลีแ้ยละธุ
งไกรแกิละธุ
รกิจอาหารสั
2.2. สภาพคลอง
2.2.1. กระแสเงินสด
จากงบกระแสเงินสดในป 2554 บริษัทฯมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานเปนจํานวนเงิน 1,549 ลาน
บาท เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิ 1,203 ลานบาท สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัท ฯไดมีการใชเงิน
สดไป 1,018 ลานบาท ลดลงจากป 2553 เปนจํานวนเงิน 236 ลานบาท เนื่องจากในป 2553 บริษัท ฯไดมีการจาย
ชําระคาหุนงวดสุดทายในการรวมลงทุนกับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงิน 191 ลาน
บาท และมีการซื้ออสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนในสวนของทีด่ ิน 95 ลานบาท โดยบริษัทฯไดซื้อไวเพือ่ รองรับแผนใน
อนาคต สําหรับป 2554 มีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเปนสวนใหญ สว นเงินสดที่ใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินนั้น มี
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2.2 สภาพคล่อง

2.2.1
			
			
			
			
			
			
			
			
2.2.2
			
			
2.2.3
			
			

กระแสเงินสด
จากงบกระแสเงินสดในปี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 1,549 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,203 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทฯ ได้มีการใช้เงินสดไป 1,018
ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 236 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระค่าหุ้นงวดสุดท้าย
ในการร่วมลงทุนกับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 191 ล้านบาท และมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในส่วนของที่ดิน 95 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ซื้อไว้เพื่อรองรับแผนในอนาคต สำหรับปี 2554 มีการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินนั้น มีจำนวนเงิน 540 ล้านบาท ซึ่งเงินสดที่ใช้ไป
ส่วนหนึ่งนำไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนครบกำหนด โดยที่เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 173 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2.68 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ซึ่งอยู่ที่ 2.60 เท่า บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ระยะเวลาครบกำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ในปี 2554 หนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท หนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. รายจ่ายลงทุน

3.1 รายจ่ายเงินลงทุนที่ผ่านมา

		
		

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนลดลง 236 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีรายจ่ายจากกิจกรรมลงทุน
เป็นจำนวน 1,254 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

		
		

ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในส่วนของการสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3.2 แผนจ่ายเงินลงทุน

4. แหล่งที่มาของเงินทุน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราหนี้สินต่อทุนเป็น 0.68 : 1 โดยในส่วนของหนี้สินจำนวน 4,084 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,098 ล้านบาท และ 2,986 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 666 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,320 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของบริษัทฯ เป็น
การกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 5,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 11 โดยการเปลี่ยนแปลง
มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของปีนี้
5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- ไม่มี -
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รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติของผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุง
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม
สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ
คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนเข้าไปศึกษานโยบาย
การกำกับดูแลกิจการจากระบบ Intranet ของบริษัทฯ และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้
หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการดูแล
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ทั้งสิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการ
		 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
3. สิทธิในการจัดสรรเงินปันผล
4.		บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งคำถามผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ หรือ ทาง
		 อีเมล์ companysecretary@gfpt.co.th
5. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการ
		 เข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
6. บริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามแสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่
		 คณะกรรมการบริษัทฯได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่สื่อสารและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียม เพียงพอ และ
		 ทั่วถึง
8. บริษัทฯยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
		 30 วัน ก่อนวันประชุม
9. บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการลงมติผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการนับ
		 คะแนนลงมติแต่ละวาระได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะของคลิปวีดีโอ ไฟล์ แยกเป็น
		 แต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
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10. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
		 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณา และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
		 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
11. บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน
		 พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ให้ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสำหรับการ
		 ลงมติในวาระต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ และในวาระของการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิด
		 โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที
เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่
กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทุกวาระการประชุมได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งในการประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้
1.		บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนด
		 มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารลงมติแทนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของ
		 ผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง
		 การลงคะแนนได้ รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด
		 หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
			ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 324 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน
		 176 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 148 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 837,580,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของจำนวนหุ้น
		 ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
		 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
		 นิติภาวะ งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง
		 หลังจากการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูล
		 ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวมีตั้งแต่การตักเตือนด้วย
		 วาจาจนถึงให้ออกจากงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน
		 กับธุรกิจบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือ
		 จริยธรรมของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
		 รายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมในเรื่องดังกล่าวให้ยึดแนวปฏิบัติตาม
		 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
		 ก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน นอกจากนี้ บริษัทฯ
		 จะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี
		 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
4. บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
		 ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 8 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
		 ประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ
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5. สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
		 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง สังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบาย
ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และให้ความสำคัญในสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
รวมทั้งการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ติดต่อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ : independentdirectors@gfpt.co.th
		
โทรสาร :
02-473-8398
		
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312
			
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อกรรมการบริษัทฯ
ทางอีเมล์ : boardofdirectors@gfpt.co.th
		
โทรสาร :
02-473-8398
		
ทางไปรษณีย์ : กรรมการบริษัทฯ
			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312
			
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรม ทางอีเมล์ : codeofconductcommittee@gfpt.co.th
		
โทรสาร :
02-473-8398
		
ทางไปรษณีย์ : คณะอนุกรรมการจริยธรรม
			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312
			
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนด
ขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวม
ข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรง
ผ่านทาง E-mail ของบริษัทฯ
สำหรับพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีสวัสดิการด้านต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ให้แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดด้วย และให้การช่วยเหลือสำหรับค่าเสื้อผ้าของพนักงานหญิง
รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำ
ทุกปี และตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง โดยจะมีการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงสำหรับพนักงานที่เพิ่งเข้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยดำเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เช่นรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ บริจาคเลือดเป็นประจำทุกปี โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะมารับบริจาคเลือดที่บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน เพื่อให้เป็นทุนการศึกษา สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำซึ่งมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ ฯลฯ เป็นต้น
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ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการบริจาคเงินและเนื้อไก่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ดังนี้
1. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
		 แก่นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่
		 5 ตุลาคม พ.ศ.2554
2. บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด ที่ได้รับ
		 ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม แก่นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ จำนวนเงิน
		 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554
3. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเนื้อไก่สด จำนวน 2,000 กิโลกรัม
		 แก่ครัวอาสา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วง
		 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554
4. พนักงานบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันช่วยแพ็คถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณลานจอดรถของ
		 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2554
5. พนักงานบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เดินทางไปช่วยแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่
		 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง และ
ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำปี
สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดกฎระเบียบที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการสื่อสาร
กับผู้ลงทุนทั้งที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
02-473-8000 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม นักวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง เพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 และครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554
นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และความคิดเห็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)			
การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (International Road Show)
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)		
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)		

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จำนวนครั้ง
2
4
4
33

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
		 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
				 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
			 จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทฯ มหาชนจำกัดและ
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			 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
			 ทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคล
			 เดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
					 1. กรรมการบริษัท 6 ท่าน
					 2. กรรมการอิสระ 3 ท่าน
		 1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
				 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทขั้นต่ำ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4
			 ข้อ 17 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
			 ตามแนวทางของ OECD ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งได้ปฎิบัติตาม ดังนั้น
			 บริษัทฯ จึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที
			 จำกัด (มหาชน) ไว้ดังนี้
				 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17 กำหนดให้บริษัทฯ
					 มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
					 ต้องมีถน่ิ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคณุ สมบัตติ ามที่ พ.ร.บ. บริษทั ฯ มหาชนจำกัดและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
				 2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
					 และตลาดหลักทรัพย์
				 3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานดี
					 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคม
				 4) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท
				 5) ต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ
				 6) คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทักษะ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย
					 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน
ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
				 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
					 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
				 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
					 บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ
					 ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
				 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
					 คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
					 อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
				 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
					 บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ
					 ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
					 ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์
					 ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
					 อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่
					 ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการ
					 คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
					 ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
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				 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และ
					 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวม
					 ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
					 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ
					 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
				 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
					 ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
					 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
					 วิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
				 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
					 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
				 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
					 หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
					 ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
					 อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
				 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
			
				 ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
			 บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการ
			 อิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
		 1.3 การจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง
				 คณะกรรมการบริษทั คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการบริษทั โดยกำหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิในการ
			 ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ได้ไม่เกิน 3 บริษัท เนื่องจากตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงมีความสำคัญ
			 ต่อการบริหารกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
		 1.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
				 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยประธาน
			 กรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายร่วมกันของกรรมการ ทิศทาง การดำเนินธุรกิจ
			 ของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
			 ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทนำมาปฏิบัติให้สัมฤทธิผล
		 1.5 คุณสมบัติตำแหน่งประธานกรรมการ
				 บริษัทฯกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการมีคุณสมบัติดังนี้
					 1. เป็นผู้มีอาวุโส
					 2. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
					 3. เป็นที่ยอมรับของกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2.1 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
				 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการออกจากกัน
			 อย่างชัดเจน เพื่อให้มีอิสระในการตัดสินใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
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		 2.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
				 1) ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯและมติที่ประชุม
					 ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
				 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยง
					 ของบริษัทฯ และกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
					 ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
				 3) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
					 การกู้ยืม การค้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
					 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
					 สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบ
					 ปฏิบัติของบริษัทฯ
				 4) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 5) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
				 6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยง
					 ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
				 7) กำกับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้
					 มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
				 8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
					 ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และกำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
					 และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์
					 ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
				 9) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
				 10) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan)
				 11) คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
				 12) คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
					แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และกำหนด
					หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็น
		 กลางในการวินิจฉัย อีกทั้งได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกำหนดให้สมาชิก
		 ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
		 ปัจจุบันบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด คือ
			 1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
			 3. คณะอนุกรรมการจริยธรรม
			 3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
				 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราว
			 ละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ในจำนวนดังกล่าว กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้าน
			 บัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลการ
			 ดำเนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผล
			 ประโยชน์ รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
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				 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่ง
			 ดังต่อไปนี้
			
			
			

ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต กรเณศ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

				 โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
			 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
				 1) สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
				 2) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ
					 เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการ
					 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตรความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
					 ตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
				 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
					 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
				 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพียงพอเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณา
					 เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
					 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
				 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
					 ประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว
					 สมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
				 6) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำ
					 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
				 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
					 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
					 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
					 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
					 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
						 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
				 8) กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการบริหาร
					 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด
					 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
				 9) ควบคุมติดตามดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และ
					 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
				 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

50

			 3.1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
				 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดวาระ
			 การดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
			 สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เมื่อมีตำแหน่งว่างรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนโดย
			 มีการกำหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
			 บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ต่อไป
				 ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อ
			 และตำแหน่งดังต่อไปนี้
			
			
			
			
			

ชื่อ – ชื่อสกุล
1.นพ.สาธิต กรเณศ
2.นายปารเมศ เหตระกูล
3.นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
4.นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
5.นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

				 โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
			 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
				 1) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อกรรมการ
					 บริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง ขนาด และองค์
					 ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
				 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ทีห่ มดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง
				 3) กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
					 บริษัท
				 4) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้
					 สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเสนอต่อ
					 คณะกรรมการบริษัท และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
				 5) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
				 6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
				 7) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
				 8) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่าง
					 สม่ำเสมอ
				 9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป
			 3.1.3 คณะอนุกรรมการจริยธรรม
				 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม (Code of Conduct Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
			 3 คน และตัวแทนจากพนักงานจำนวน 2 คน เป็นคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคนหนึ่งเป็น
			 ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมและให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ คณะอนุกรรมการจริยธรรม โดยมีวาระ
			 การดำรงตำแหน่งคราวละหนึ่งปี
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				 ในปี 2554 คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
			
			
			
			
			

ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต กรเณศ
2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
4. นายฐิติ วรรณเชษฐ์
5. นายอาณัติ พึ่งแก้ว

ตำแหน่ง
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
อนุกรรมการจริยธรรม
อนุกรรมการจริยธรรม
อนุกรรมการจริยธรรม
อนุกรรมการจริยธรรม

				 โดยมี นายอาณัติ พึ่งแก้ว เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรม
			 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม ดังนี้
				 1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจและนำเสนอต่อคณะ
					 กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
				 2) กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ
					 และบุคลากรของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับข้อ (1)
				 3) ทบทวนนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
					 แนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
				 4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กับแนวปฏิบัติของบริษัท
					 ชั้นนำ
				 5) ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามข้อ (1) ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
				 6) ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
				 7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
					 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
					 เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
4. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 4.1 การเข้าร่วมประชุม
				 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน
			 โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบล่วงหน้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การกำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
			 เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำคัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำเข้าพิจารณา
			 ในปี 2554 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดย
			 มีรายละเอียดดังนี้
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การประชุมในปี 2554
รายชื่อกรรมการ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
						
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
						
4. นพ.สาธิต กรเณศ		
						
5. นายปารเมศ เหตระกูล
						
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
						
7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
และบริหาร
พิจารณา
ตำแหน่ง
ความเสี่ยง ค่าตอบแทน
และกำกับดูแล
กิจการ
รวม 9 ครั้ง/ปี รวม 4 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี
ประธานกรรมการบริษัท
9(9)
1(1)
รองประธานกรรมการบริษัท
9(9)
1(1)
และกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
9(9)
1(1)
1(1)
และรองกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9(9)
4(4)
1(1)
1(1)
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
9(9)
4(4)
1(1)
1(1)
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
9(9)
4(4)
1(1)
1(1)
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
9(9)
1(1)
กรรมการบริษัท
9(9)
1(1)
กรรมการบริษัท
8(9)
1(1)
1(1)

		 4.2 การพิจารณากำหนดวาระการประชุม
				 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการหารือร่วมกัน ในการพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 และเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาศึกษา
			 ข้อมูลก่อนเข้าประชุม
		 4.3 เอกสารการประชุม
				 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารและข้อมูลที่
			 จำเป็นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
			 อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
		 4.4 การดำเนินการประชุม
				 ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดำเนินการประชุม
		 4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
				 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มกี ารเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ให้รายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะ
			 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง อีกทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้รู้จักกับคณะกรรมการบริษัท
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		 4.6 การเข้าถึงสารสนเทศ
				 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารอื่นๆ
			 ที่ได้รับมอบหมายไว้
		 4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
				 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี
			 กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
			 บริษัทฯ เรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งได้มีการปฏิบัติแล้วในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่เป็นกรรมการตรวจสอบและ
			 เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
		 4.8 เลขานุการบริษัท
				 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
			 ทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
			 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการบริษัท
5. การประเมินผลของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมิน
		 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
		 ในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท มีการเปรียบเทียบว่าได้ดำเนินการตาม
		 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
		 คณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้
			 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี
		 2553 โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี
			 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี
6. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
			 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
		 ตอบแทนโดยอ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
		 ในปี 2554 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
		 6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
6.1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 ราย เท่ากับ 4,225,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ
			 ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อ – ชื่อสกุล

				 1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
				 2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
						
				 3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
						
				 4. นพ.สาธิต กรเณศ
						
				 5. นายปารเมศ เหตระกูล
						
				 6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
						
				 7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
				 8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
				 9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนต่อปี
520,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท
520,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท
455,000 บาท

			 6.1.2 ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
				 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 ราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
			 และผลตอบแทนอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,429,713 บาท
		 6.2 ค่าตอบแทนอื่น
			 -ไม่มี7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
				 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
			 ของกรรมการ นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 7.2 แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
				 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงานเพื่อเตรียม
			 ความพร้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
				 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจ
					 ได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
				 2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปีโดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
					 ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหาร
					 ระดับสูงอื่นๆ ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนา
					 การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ

1. นโยบายธุรกิจ
			 บริษัทฯกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ และเกษตรอย่าง
		 ครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
		 สังคม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ ให้สอดคล้อง
		 กับนโยบายที่กำหนด
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
			 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่า
		 ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
		 ถ่วงดุลอำนาจ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมีความรับผิดชอบ
		 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว จึงได้จัดทำ
		 คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
		 นโยบายและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
		 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการ)
3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
			 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ
		 โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การสอบทานต้องครอบคลุมใน
		 ทุกเรือ่ ง รวมทัง้ การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
		 ภายใน ทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะ
		 กรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง
		 และระบบการกำกับดูแลกิจการ โดบฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
		 ปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตลอดจนงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะ
		 กรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
		 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน)
4. ระบบบริหารความเสี่ยง
			 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ให้มีความ
		 เสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร และตัวแทนของทุกผ่ายในบริษัทฯ ดำเนินการ
		 ประเมินและสอบทาน ผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
		 เสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
			 ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ Business Plan ประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความ
		 เสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็น
		 เจ้าของความเสีย่ ง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน และกระบวนการทำงานประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
		 ควบคุมที่มีอยู่ นำเสนอแผนและวิธีการในการลดความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
		 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน)
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5. จริยธรรมธุรกิจ
			 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้
		 ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการ
		 ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน
		 ทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม

			 บริษัทฯ มีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
		 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
		 5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
				 บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการ
			 เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
			 และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
			 5.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
				 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ
			 ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
					 - ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสาร
						 ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
					 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มี
						 อำนาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฏหมาย
			 5.1.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
				 การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฏหมายใดๆ มีการคำนึง
			 ถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯถือว่า
			 คู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าบริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ
			 ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ
5.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
				 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง
			 วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
			 เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากร
			 บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
				 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
			 อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำ
			 ข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
			 เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฏหมาย
			 5.1.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน
				 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง
			 การค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฏหมายและขัดต่อจริยธรรม
			 5.1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
				 บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
			 ช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตร
			 ต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบาย
			 ที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ)
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6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
			 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแย้งกับผล
		 ประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
		 ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
		 6.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
				 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯ หรือ
			 จากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ
		 6.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯและบริษัทย่อย
				 การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของ
			 บริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ
			 ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
		 6.3 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
				 การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร
			 และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
			 และพนักงาน ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นผูอ้ นุมตั ิในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษทั ฯ ผูท้ ำรายการในนามบริษทั ฯ
			 มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการ เพื่อป้องกัน
			 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผย
			 ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 6.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
				 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีอำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ
			 บริษัทฯ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการ
			 ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าว จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของ
			 กฏหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อ
			 ส่งเสริมธุรกิจภายนอก
7. การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
			 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงาน
		 ภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการ
		 ส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
8. การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
			 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ
		 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
			 บริษัทฯ มีนโยบายจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางเงินด้วยความสุจริต
		 ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วน ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
			 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ
		 และยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่การงาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น
		 และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
		 ที่เป็นความลับ
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9. การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
			 บริษัทฯ ถือว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล ความลับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
		 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และมีผลกระทบต่อกิจการ หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร
		 หรือพนักงาน จะไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
		 ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดูแลป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้
			 1. ดำเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส
				 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ
				 ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
			 2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ฝ่ายจัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงข้อมูล
				 งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น พนักงานที่อยู่ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
				 ข้างต้น ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
				 สาธารณชน ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น
			 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทลงโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		 ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน
10. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
			 บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
		 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการให้
		 ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ
		 ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่า
		 ในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
11. การทำรายการระหว่างกัน
			 ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์
		 สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
12. การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
			 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
		 หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าผืนกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ
13. การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
		 13.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ
			 ฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ทีข่ ดั ต่อจริยธรรมธุรกิจบริษทั ฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีทก่ี ารกระทำ
			 ดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
		 13.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าทีล่ งนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เมือ่ เข้าเป็นพนักงานและเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
		 13.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริม
			 ผูใ้ ต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กำหนด
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		 13.4 คณะอนุกรรมการจริยธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้
			 สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการจริยธรรมจะต้องจัด
			 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
		 13.5 บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
			 - ดูแลปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
			 - รับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
			 - ตอบชี้แจงข้อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
			 - จัดทำรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ เป็นประจำทุกปี
			 - ดูแลการสร้างจิตสำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคน
				 ยึดถือและปฏิบัติ
14. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
			 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูกกดดัน/
		 บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะอนุกรรมการจริยธรรม
		 แล้วแต่กรณี
			 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระทำ
		 เจตนาดี
		 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ)
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Risk Management
ในปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง
จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญช่วยให้บริษัทฯ สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น จึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องมีกลไกการบริหารงานสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมการรับมือไว้
รอบด้านเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ
ผลการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษทั ฯ ทำให้ไม่เป็นไปตามทีค่ วรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ
และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และอาจมี
ความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯพิจารณาในขณะนี้ว่า
ไม่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั ฯโดยตรงทีบ่ ริษทั ฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ นัน้ สามารถสรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

1.1 การเกิดโรคระบาดในสัตว์

การดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์นั้น ในภาพรวมอาจจะได้รับผลกระทบ หากเกิดโรคระบาดในสัตว์
โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกทีร่ ะบาดในฟาร์มเลีย้ งไก่ ถึงแม้วา่ จะไม่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษทั ฯ
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และ
หากโรคระบาดมีความรุนแรงยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายระหว่างประเทศและการส่งออก
สินค้ายังถูกจำกัดอีกด้วย
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บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัยโรงเรือนเป็น
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล อีกทั้งมี
มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ
แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ แต่อาจ
ได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความ
สามารถในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯด้วยเช่นกัน สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก
ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายจนกลับมาสู่ภาวะเกือบเป็นปกติ เว้นแต่เรื่องการ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศ เช่น
ประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ยังไม่ได้แปรรูปเป็น
สินค้าปรุงสุก

1.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหาร
สัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
ในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการใช้
เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการนำวัตถุดิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน ตลอดจนการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผล
ต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศ
ที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่ง
หากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทำให้บริษัทฯมีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
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บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานกลางที่มีความชำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบเหล่านี้
โดยเฉพาะ เพื่อทำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯได้จัดสร้าง
สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและมีขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน
ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต สำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น
บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐ
ควบคุมราคาจำหน่ายทำให้การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ไม่เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบใน
บางครั้ง

1.3 ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของบริษัทฯ ซึ่งมีสินค้าหลัก คือ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ซึ่งสร้าง
รายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยราคาของสินค้าเหล่านี้ ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วง
เวลา โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยกำลังซื้อ ความเชื่อมั่น รวมถึงความต้องการตาม
ฤดูกาล ซึ่งหากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้านั้น ก็อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงต่ำกว่า
ราคาที่คาดการณ์ไว้และกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการ
กระจายประเภทของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นหลายประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้มีความหลากหลาย
และเพื่อเป็นทางเลือกหลายทาง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคุม
และคาดหมายของบริษัทฯได้

1.4 ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
และต้นทุนการขนส่งต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยระบบโลจิสติกส์
โดยบริษัทย่อย มีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่ม
บริษัทฯลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯสามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จาก
เดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทฯที่จังหวัดชลบุรีได้

1.5 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญในเรื่องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้า
เนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบหากความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลงจากความเสี่ยงที่สินค้าอาจมีสารปนเปื้อน
หรือสินค้าเน่าเสีย ทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบ
การจัดเก็บสินค้า
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เพือ่ ลดความเสีย่ งในเรือ่ งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคในเรือ่ งความปลอดภัยของอาหาร
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯปลอดภัยต่อการ
บริโภค และได้มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคและลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ
บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษทั ฯ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ทำให้กลุม่ ศิรมิ งคลเกษม
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติ
ในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ
กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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บริษัทฯ ได้ให้คำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ยุติธรรมโดยที่ผู้มีอำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำของตนต่อ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ ทุกราย รวมถึงผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนประชาชน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการส่งออกและการนำเข้า ดังนั้น บริษัทฯ
อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการส่งออก
หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทลดลง สำหรับในส่วนการนำ
เข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบเมื่อแปลงเป็นสกุล
เงินบาทสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้กับ
สถาบันการเงินหลายแห่ง สำหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและยังทำให้บริษัทฯทราบถึงต้นทุนที่แน่นอน ช่วยให้การกำหนดราคาขายมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าบริษัทฯจะมีกำไรตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การ
ทำสัญญาดังกล่าวไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯจะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ในอัตราที่ดีกว่าตลาด
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำขณะที่ทำสัญญา

3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยการใช้อตั ราดอกเบีย้ คงที่ เพือ่ ให้บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนัน้
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4. ความเสี่ยงด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ
ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบกำแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตาม
นโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้นำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น
เช่น การกำหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการนำเข้าให้
สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทำได้ง่าย หรืออาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศ
ไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการ
ทำกำไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อ
เนื่องเรื่องของกฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะได้
นำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฏระเบียบต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
การกีดกันทางการค้าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม
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บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จำกัด		
ปี 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท จุลฉัตร จำกัด, บริษัท พานาแลบ จำกัด, บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
ปี 2537 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ทรัพย์ศิริชัย จำกัด
ปี 2538 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท เอเชีย ฟลาวเวอร์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท		
220,000,000 หุ้น คิดเป็น 17.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่ปี 2524 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
17 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด		
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด		
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก
- ประธานกรรมการ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด		
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
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คณะกรรมการบริษัท

Board of the Directors
2. ชื่อและชื่อสกุล

		
		
		
		

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
62 ปี
ประถมศึกษา
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2518 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด,
						 บริษัท พี.เว็ต. จำกัด
ปี 2521 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด,
						 บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2524 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด,
						 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ปี 2525 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
ปี 2527 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิม-เอ็กซ์ จำกัด
ปี 2529 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม จำกัด
ปี 2530 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด
ปี 2531 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด
ปี 2533 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จำกัด
ปี 2534 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท เฟอร์มา จำกัด
ปี 2536 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ		 บริษัท จุลฉัตร จำกัด, บริษัท พานาแลบ จำกัด,
						 บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
ปี 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท 			 บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท				 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 14.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ			 ตั้งแต่ปี 2524 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น				 -ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			 16 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก
- รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- กรรมการบริษัท		
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วม 		
				
จำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
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3. ชื่อและชื่อสกุล

		 ตำแหน่ง
		 อายุ
		 การศึกษา
			
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
60 ปี
แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2530 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท เวชผาติ์ จำกัด
ปี 2534 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
			
และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
ปี 2534 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2534 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท พี.เว็ต. จำกัด
				
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด, บริษัท เฟอร์มา จำกัด
ปี 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด
			
และรองกรรมการผู้จัดการ
ปี 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บริษัท พานาแลบ จำกัด
ปี 2538 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซีย ฟลาวเวอร์ จำกัด
ปี 2543 - ปัจจุบัน
นายกสมาคม
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
ปี 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ปี 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท		
4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่ปี 2534 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
-ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
17 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการบริหาร 		
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก
- ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุ
- กรรมการ 		
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วม
				
จำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
- กรรมการ 		
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วม
				
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่
				
และผลพลอยได้จากการชำแหละไก่
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คณะกรรมการบริษัท

Board of the Directors
4. ชื่อและชื่อสกุล

		 ตำแหน่ง
		 อายุ
		 การศึกษา
			
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นพ.สาธิต  กรเณศ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
59 ปี
วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2531 - ปัจจุบัน 			
ปี 2541 - 2551 			
ปี 2551 - ปัจจุบัน 			
การถือหุ้นในบริษัท
		
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
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อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที
- หุ้น คิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2541 - ปัจจุบัน
-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

5. ชื่อและชื่อสกุล

นายปารเมศ  เหตระกูล

		 ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		 อายุ
48 ปี
		 การศึกษา
ปริญญาโท University of Hartfort, Connecticut, USA,
			
MBA The Institute of Chartered Financial Analysts,
			
Virginia, USA.CFA
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2548 - ปัจจุบัน 			
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอฟพีที
ปัจจุบัน			
กรรมการบริษัท
					
บจก. สี่พระยาการพิมพ์, บจก. ประชุมช่าง,
					
บจก. แสงเอ็นเตอร์ไพรส์
					
บจก. อะกริยูเนี่ยน, บจก. ปิยะดาแมนชั่น
การถือหุ้นในบริษัท
		
50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
-ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-
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6. ชื่อและชื่อสกุล

		 ตำแหน่ง

นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		 อายุ
47 ปี
		 การศึกษา
ปริญญาโทกฏหมาย University of Pennsylvania
			
ปริญญาโทกฏหมาย Southern Methodist University
			
ปริญญาตรีกฏหมาย Thammasat University
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2541 - 2548 			
กรรมการบริษัท ลิ้งเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน 			
กรรมการบริษัท
					
ที่ปรึกษากฏหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ปี 2551 - ปัจจุบัน			
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
					
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)			
การถือหุ้นในบริษัท
		
- หุ้น คิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
-ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-
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7. ชื่อและชื่อสกุล

		
		
		
		

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นางสมสิริ  อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร
64 ปี
ประถมศึกษา
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2518 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท 		
					
ปี 2521 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร		
			
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
ปี 2524 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท 		
			
กรรมการบริหาร		
ปี 2525 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท 		
ปี 2531 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท 		
ปี 2534 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
ปี 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท			
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน 		
					
- กรรมการ
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด 		
- กรรมการ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม จำกัด
- กรรมการ
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด 		

บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำกัด,
บริษัท พี.เว็ต. จำกัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด,
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด,
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด
บริษัท เฟอร์มา จำกัด
บริษัท พานาแลบ จำกัด
2,979,930 หุ้น คิดเป็น 0.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2524 - ปัจจุบัน
-ไม่มี9 แห่ง
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้น ไส้กรอก
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8. ชื่อและชื่อสกุล

ตำแหน่ง
		 อายุ
		 การศึกษา
			
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นางสาววรรณี  ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
54 ปี
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2525 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน), บริษัท พี.เว็ต. จำกัด
ปี 2525 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส		
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
			
ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
ปี 2534 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
บริษัท เฟอร์มา จำกัด
ปี 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
บริษัท พานาแลบ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท			
11,129,920 หุ้น คิดเป็น 0.89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ตั้งแต่ปี 2525 - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
-ไม่มีกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
		 ฝ่ายนำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
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9. ชื่อและชื่อสกุล

		 ตำแหน่ง

นายสุจิน  ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
		 อายุ
41 ปี
		 การศึกษา
ปริญญาตรี
			
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University)
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
			
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ
ปี 2547 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ปี 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท		
					
การถือหุ้นในบริษัท			
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
		 ฝ่ายการตลาด

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พี.เว็ต. จำกัด, บริษัท พานาแลบ จำกัด,
บริษัท เฟอร์มา จำกัด
222,795,100 หุ้น คิดเป็น 17.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน
-ไม่มี4 แห่ง
เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
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ในการนี้ คณะกรรมการบริ
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งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำหน้เพืา่อทีทํ่สาอบทานนโยบายการบั
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ณภาพของรายงาน
รายงานทางการเงิ
รายงานทางการเงิ
น สอบทานระบบการควบคุ
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การตรวจสอบภายใน
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น เกีบเรื่ ยวกั
่องดับเรืง กล
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นรวมของบริ
ษการตรวจสอบโดยผู
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ฯ คืษอัท ฯ คือ
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(นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

(นายแพทย
(นายแพทย
อนันต อนัศินริมตงคลเกษม)
ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ
หาร หาร

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

(นายวิร(นายวิ
ัช ศิริมัชงคลเกษม)
ศิริมงคลเกษม)
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู
กรรมการผู
จัดการจัดการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Audit Fees

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2554 ได้แก่ นายอำพล จำนงวัฒน์ ทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท
เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
โดยค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส
จำกัด ในรอบปีบัญชี 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,401,700 บาท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 754,000 บาท ค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 1,647,700 บาท

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ที่มีเงื่อนไขจะต้องยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อสำนักงานส่งเสริมการ
ลงทุน เป็นจำนวนเงินรวม 120,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ 35,000 บาท ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำนวน 85,000 บาท
ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อบบั
ญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุน้ และคณะกรรมการของบริรายงานของผู
ษัท จีเอฟพีที ้สจากั
ด (มหาชน)

เสนอต่
ผู้ถือาหุได้น้ ตและคณะกรรมการของบริ
ษัท จีเนอฟพี
ที จากัด (มหาชน)
ข้าอพเจ้
รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ
รวมและงบแสดงฐานะการเงิ
น เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมและงบก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
เฉพาะกิ
จ
การ
งบแสดงการเปลี
ือหุ้นรวมและงบแสดงการ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ ่ยวันแปลงส่
นที่ 31 ธัวนนของผู
วาคม ้ถ2554
และ 2553 งบ
เปลี่ยนแปลงส่
้ถือหุ้นเฉพาะกิ
จการ
สดรวมและงบกระแสเงิ
นสดเฉพาะกิ
บปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
กาไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็วนของผู
จรวมและงบก
าไรขาดทุ
นเบ็และงบกระแสเงิ
ดเสร็จ เฉพาะกิจนการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่
วนของผูจการ
้ถือหุส้นาหรั
รวมและงบแสดงการ
ของบริ้ถือษหุัท้นเฉพาะกิ
จีเอฟพีทจี การ
จากัดและงบกระแสเงิ
(มหาชน) และบริ
ษัทย่อยและเฉพาะของบริ
ษัท จีเอฟพีจการ
ที จากั
ด (มหาชน)
เปลี่ยของแต่
นแปลงส่ลวะปีนของผู
นสดรวมและงบกระแสเงิ
นสดเฉพาะกิ
สาหรั
บปีสิ้นสุดวัซึน่งเดีผู้บยริวกัหนารของ
กิจลการเป็
นผู้รษับัทผิดจีชอบต่
ต้องและครบถ้
อมูลในงบการเงินษเหล่
นี้ ส่วทนข้
าพเจ้
าเป็นผู้รับซึผิ่งดผูชอบในการแสดง
ของแต่
ะปีของบริ
เอฟพีทอีความถู
จากัด ก(มหาชน)
และบริวษนของข้
ัทย่อยและเฉพาะของบริ
ัท จีาเอฟพี
ี จากั
ด (มหาชน)
้บริหารของ
ความเห็
น
ต่
อ
งบการเงิ
น
ดั
ง
กล่
า
วจากผลการตรวจสอบของข้
า
พเจ้
า
กิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง
ความเห็
นต่าอได้
งบการเงิ
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้
ข้าพเจ้
ปฏิบัติงนานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั
ญชีาที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้
่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อญมูชีลททีีร่ขับัดรองทั
ต่อข้อ่วเท็
นเป็นสาระส
อไม่ การตรวจสอบรวมถึ
งการใช้
ข้าพเจ้ได้าคได้วามเชื
ปฏิบ่อัตมัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั
ไปจจริ
ซึ่งงกอัาหนดให้
ข้าพเจ้าคัาญต้อหรืงวางแผนและปฏิ
บัติงานเพื่อให้
วิธีการทดสอบหลั
ดเผยข้
อมูลาคัในงบการเงิ
การประเมินความเหมาะสมของ
ได้ความเชื
่อมั่นอย่างมีเกหตุฐานประกอบรายการทั
ผลว่างบการเงินแสดงข้้งทีอมู่เป็ลนทีจ่ขานวนเงิ
ัดต่อข้อนเท็และการเปิ
จจริงอันเป็
นสาระส
ญหรือไม่น การตรวจสอบรวมถึ
งการใช้
หลักการบัญชีทกฐานประกอบรายการทั
ี่กิจการใช้และประมาณการเกี
บรายการทางการเงิ
ที่เป็นอสาระส
าคัญ ซึน่งผู้บการประเมิ
ริหารเป็นผูความเหมาะสมของ
้จัดทาขึ้น ตลอดจนการ
วิธีการทดสอบหลั
้งที่เป็่ยนวกั
จานวนเงิ
นและการเปิดนเผยข้
มูลในงบการเงิ
ประเมิญนชีถึทงี่กความเหมาะสมของการแสดงรายการที
่นาเสนอในงบการเงิ
นโดยรวม
่อว่าการตรวจสอบดั
งกล่าวให้ข้อสรุป
หลักการบั
ิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิ
นที่เป็นสาระส
าคัญ ข้ซึา่งพเจ้
ผู้บริาหเชืารเป็
นผู้จัดทาขึ้น ตลอดจนการ
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็่นนาเสนอในงบการเงิ
ของข้าพเจ้า นโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป
ประเมิที่เนป็ถึนงเกณฑ์
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที
ที่เป็นข้เกณฑ์
อ
ย่
า
งเหมาะสมในการแสดงความเห็
น
ของข้
พเจ้าางต้น แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจาการข้
ข้าพเจ้ธันาเห็
นว่างบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
เฉพาะกิ
จการข้างต้น แสดงฐานะการเงิ
นรวมและฐานะการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ ณ วันทีน่ สดเฉพาะ
31
วาคม
2554 และ
2553 ผลการดนาเนิ
นงานรวมและผลการด
าเนินงานเฉพาะกิ
จการและกระแสเงิ
นสดรวมและกระแสเงิ
ธันวาคม
นงานรวมและผลการด
จการและกระแสเงิ
นสดเฉพาะ
กิจการ2554
สาหรัและ
บปี 2553
สิ้นสุดผลการด
วันเดียวกัาเนิ
นของแต่
ละปีของบริษัท จีเาเนิ
อฟพีนงานเฉพาะกิ
ที จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่นอสดรวมและกระแสเงิ
ย และเฉพาะของบริ
ษัท จีเอฟพีที
กิจการจากัสดาหรั(มหาชน)
บปี สิ้นสุดโดยถู
วันเดีกยต้วกัองตามที
นของแต่่ควรในสาระส
ละปี ของบริาคั
ษัทญจีตามหลั
เอฟพีทกี การบั
จากัดญ(มหาชน)
ชีที่รับรองทัและบริ
่วไป ษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพี
ที จากัโดยที
ด (มหาชน)
โดยถูกต้นอต่งตามที
่ควรในสาระส
การบัญชีท่กี่รล่ับารองทั
่วไป ่สาม ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบ
่การแสดงความเห็
องบการเงิ
นยังคงเป็นาคัอย่ญาตามหลั
งไม่มีเงื่อกนไขตามที
วไว้ในวรรคที

โดยทีการเงิ
่การแสดงความเห็
องบการเงิ
งคงเป็นอย่างไม่
าวไว้ในวรรคทีของพนั
่สาม ข้กางาน
พเจ้มาถื
าให้สอังปฏิ
เกตหมายเหตุ
ระกอบงบ
นข้อ 8.1 กลุน่มต่บริ
ษัทได้ใช้นมยัาตรฐานการบั
ญชีมฉีเบังื่อบนไขตามที
ที่ 19 เรื่อ่กงล่ผลประโยชน์
บัติเป็นครั้งปแรกตั
้งแต่วันที่ 1
การเงิมกราคม
นข้อ 8.12554
กลุ่มบริเป็ษนัทต้ได้นไป
ใช้มในการถื
าตรฐานการบั
บที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ัติเป็่มนของหนี
ครั้งแรกตั้ส้งินแต่
วันที่ 1
อ ปฏิญบัตชีิตฉบัามนโยบายการบั
ญชีดังกล่ขาองพนั
ว กลุก่มงาน
บริษมาถื
ัท รับอรูปฏิ
้ส่วบนเพิ
ตามโครงการ
มกราคม
2554 เป็ขนองพนั
ต้นไปกงานโดยการปรั
ในการถือ ปฏิบบัตกัิตบามนโยบายการบั
ังกล่าว กลุ่มบริษัท รับญรู้สชี่วปนเพิ
่ม ของหนี
ินตามโครงการ
ผลประโยชน์
กาไรสะสม ณ วันญต้ชีนดงวดของรอบระยะเวลาบั
ี 2554
ซึ่งเป็น้สไปตามข้
อกาหนดของ
ผลประโยชน์
ของพนัญกงานโดยการปรั
บกับกาไรสะสม ณนรวมกั
วันต้บนกงวดของรอบระยะเวลาบั
ญชีปี จ2554
เป็นไปตามข้
อกาหนดของ
มาตรฐานการบั
ชี โดยมีผลกระทบตามงบการเงิ
าไรสะสมต้นปี 2554 ลดลง
านวนซึ่ง234.35
ล้านบาท
รับรู้ประมาณ
มาตรฐานการบั
ญชี โดยมีผลกระทบตามงบการเงิ
าไรสะสมต้
นปี 2554
ล้านบาท
บรู้ปล้ระมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงานเพิ่มขึ้นนจรวมกั
านวนบก230.78
ล้านบาท
บันทึกลดลง
เงินลงทุจานวน
นในบริษ234.35
ัทร่วมลดลงจ
านวน รั5.32
านบาท และ
การหนี
กงานเพิม่มลดลงจ
ขึ้น จานวน
านบาทและตามงบการเงิ
บันทึกเงินลงทุนในบริ
ษัทร่วจมลดลงจ
5.32 บล้ากนบาท
และ น ปี
รับ้สรู้ิสน่วผลประโยชน์
นได้เสียที่ไม่ขมองพนั
ีอานาจควบคุ
านวน 230.78
1.76 ล้าล้นบาท
นเฉพาะกิ
การมีผานวน
ลกระทบกั
าไรสะสมต้
รับรู้ส2554
่วนได้เสียลดลง
ที่ไม่มีอรัานาจควบคุ
มลดลงจานวน
1.76 ล้านบาท
และตามงบการเงิ
กาไรสะสมต้
บรู้ประมาณการหนี
้สิน ผลประโยชน์
ข องพนั
ก งานเพิ่ม ขึน้ เฉพาะกิ
จานวนจการมี
93.69ผ ลกระทบกั
ล้านบาท บและการถื
อปฏินบปีัติตาม
2554มาตรฐานการบั
ลดลง รับรูญ้ปชีระมาณการหนี
้
ส
ิ
น
ผลประโยชน์
ข
องพนั
ก
งานเพิ
่
ม
ขึ
้
น
จ
านวน
93.69
ล้
า
นบาท
และการถื
อ
ปฏิ
บ
ัติตาม ตาม
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีผลต่อการจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการบั
ชีฉบับที่ 40 (ปรันบข้ปรุ
่อง าอสัได้งตหาริ
มทรัพย์เพื่อการลงทุ
ลต่อองและข้
การจัดาประเภทรายการใหม่
ตามบปรุง
หมายเหตุปญระกอบงบการเงิ
อ ง8.22552)
ซึ่งข้าเรืพเจ้
รวจสอบรายการปรั
บปรุนงทีซึ่เงกีมี่ยผวข้
พเจ้าเห็นว่ารายการปรั
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น ข้อ 8.2นซึาไปปรั
่งข้าพเจ้
ตรวจสอบรายการปรั
ดังกล่ปาวมี
ความเหมาะสมและได้
บปรุาได้
งงบการเงิ
นตามสมควรแล้บวปรุงที่เกี่ยวข้องและข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุง
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นาไปปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแล้ว
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐาน
ตามทีการรายงานทางการเงิ
่อธิบายไว้ในหมายเหตุนทีป่อระกอบงบการเงิ
ข้อ ซ4.1ึ่งออกโดยสภาวิ
ในระหว่างปี ชสิาชี
้นสุพดบัวันญทีชี่ ฯ31ซึ่งธักนาหนดให้
วาคม 2554
ัทได้ใช้มนาตรฐาน
อกและปรับปรุงนใหม่
ถือปฏิกลุบ่มัตบริ
ิกับษงบการเงิ
สาหรับรอบ
การรายงานทางการเงิ
อกและปรั
ซึ่งออกโดยสภาวิ
ซึ่งกาหนดให้
ถือปฏิบนัตประจ
ิกับงบการเงิ
นสาหรันบรวมและงบ
รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เนริที่ม่อในหรื
อหลังวับนปรุ
ที่ ง1ใหม่
มกราคม
2554 เป็นต้ชนาชี
ไปพเพืบั่อญจัชีดฯทาและน
าเสนองบการเงิ
าปีนี้ งบการเงิ
ระยะเวลาบั
ญ
ชี
ท
เ
่
ี
ริ
ม
่
ในหรื
อ
หลั
ง
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2554
เป็
น
ต้
น
ไป
เพื
อ
่
จั
ด
ท
าและน
าเสนองบการเงิ
น
ประจ
าปี
น
้
ี
งบการเงิ
น
รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทีนามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเงิงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการสาหรับปี สิน้นเฉพาะกิ
สุดวันที่จ31การส
ธันาหรั
วาคมบปี2553
ยบเทีย2554
บได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
นรวมและงบการเงิ
สิ้นสุทีด่นวัามาแสดงเปรี
นที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

(นายอาพล จานงค์วัฒน์)
(นายอาพล จานงค์วัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4663
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4663
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงิ
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ
ษทั ย่อยนรวม
2554
2553
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม
2554
2553
บาท
บาท
(ปรั181,589,484.35
บปรุงใหม่)
(หมายเหตุ 11)
173,042,308.89

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
(ปรั54,472,030.69
บปรุงใหม่)
42,018,247.42

นทรัพว๋ ย์เงินรับ-สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้สิาและตั

(หมายเหตุ 12)

507,869,427.68

511,518,509.96

99,715,462.26

149,480,487.43

เงินสดและรายการเที
นสด
และบริษัททียเ่ กีบเท่
ย่ วข้าเงิองกั
น

(หมายเหตุ 11)
9.2,13)

173,042,308.89
266,097,996.45

181,589,484.35
228,914,181.39

42,018,247.42
165,380,574.65

54,472,030.69
182,804,116.28

ลูสิกนหนี
ก้ ารค้าอและตั
ค้าคงเหลื
-สุทธิว๋ เงินรับ-สุทธิ

(หมายเหตุ 12)
14)

507,869,427.68
2,816,233,442.09

511,518,509.96
2,306,033,019.04

99,715,462.26
274,030,082.23

149,480,487.43
176,805,126.59

71,648,439.90

56,083,717.64

37,118,975.76

37,145,764.43

(หมายเหตุ 9.2,13)

266,097,996.45
3,834,891,615.01

228,914,181.39
3,284,138,912.38

165,380,574.65
618,263,342.32

182,804,116.28
600,707,525.42

(หมายเหตุ 14)

2,816,233,442.09

2,306,033,019.04

274,030,082.23

176,805,126.59

มุนเวีษยัทนอื
เงิสินนทรั
ลงทุพย์นหในบริ
ย่อน่ ย

(หมายเหตุ 15)

71,648,439.90
-

56,083,717.64
-

37,118,975.76
1,661,654,542.35

37,145,764.43
1,661,436,142.35

รวมสิ
เงินลงทุนในบริ
ษัทนร่ทรั
วมพย์หมุนเวียน

(หมายเหตุ 16)

3,834,891,615.01
629,542,149.14

3,284,138,912.38
746,157,099.47

618,263,342.32
622,299,700.00

600,707,525.42
622,299,700.00

25,000.00

25,000.00

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพลูย์กหหนี
มุนก้ เวีารค้
ยนาและตัว๋ เงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ลูสิกนหนี
ว๋ เงิน่ นรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
เวียนอื
ทรัพก้ ารค้
ย์หมุานและตั
และบริ
ทีเ่ กีพย่ ย์วข้
รวมสิษนัททรั
หมุอนงกัเวีนยน
สินทรัพสินย์ไค้ม่าหคงเหลื
มุนเวีอย-สุ
น ทธิ

สินทรัพเงิย์นไลงทุ
ม่หมุนนระยะยาวอื
เวียน น่

-

เงิไก่นปลงทุ
ยู่ ่าพันนในบริ
ธุ์-สุทษธิัทย่อย

(หมายเหตุ 15)
17)

41,003,404.75

40,557,764.87

1,661,654,542.35
-

1,661,436,142.35
-

เงิไก่นพลงทุ
อ่ แม่นพในบริ
นั ธุ-์ สุษทัทธิร่วม

(หมายเหตุ 16)
18)

629,542,149.14
309,440,843.03

746,157,099.47
300,099,744.75

622,299,700.00
-

622,299,700.00
-

เงิอสันงลงทุ
หารินมระยะยาวอื
ทรัพย์เพื่อน่ การลงทุน-สุทธิ

(หมายเหตุ 19)

25,000.00
159,363,390.55

25,000.00
202,923,392.85

273,109,949.75

301,460,328.06

พันธุ์-สุทธิ ปกรณ์-สุทธิ
ทีไก่ด่ ปนิ ยู่ ่าอาคารและอุ

(หมายเหตุ 20)
17)

41,003,404.75
5,037,074,141.15

40,557,764.87
4,603,630,387.62

1,245,918,485.20

1,250,962,516.42

ธิ ทธิ
สิไก่นพทรัอ่ แม่
พย์พไม่นั มธุีต-์ สุวั ทตน-สุ

(หมายเหตุ 21)
18)

309,440,843.03
7,803,441.48

300,099,744.75
6,012,745.86

7,803,441.48

6,012,745.86

งหาริมทรั
ค่อสัาความนิ
ยมพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

(หมายเหตุ 19)

159,363,390.55
1,294,911.36

202,923,392.85
1,294,911.36

273,109,949.75
-

301,460,328.06
-

ทีสินด่ ทรั
นิ อาคารและอุ
พย์ไม่หมุนเวีปยกรณ์
นอืน่ -สุทธิ

(หมายเหตุ 20)

5,037,074,141.15
47,956,812.32

4,603,630,387.62
31,595,965.35

1,245,918,485.20
10,876,588.55

1,250,962,516.42
2,565,123.68

สินทรัพย์ไม่มรวมสิ
ีตวั ตน-สุ
นทรัทพธิย์ไม่หมุนเวียน

(หมายเหตุ 21)

7,803,441.48
6,233,504,093.78

6,012,745.86
5,932,297,012.13

7,803,441.48
3,821,662,707.33

6,012,745.86
3,844,736,556.37

ค่าความนิยมรวมสินทรัพย์

1,294,911.36
10,068,395,708.79

1,294,911.36
9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

47,956,812.32

31,595,965.35

10,876,588.55

2,565,123.68

6,233,504,093.78

5,932,297,012.13

3,821,662,707.33

3,844,736,556.37

10,068,395,708.79

9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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-

หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและตั
สินทรัว๋ พเงิย์นจ่าย
สินทรัเจ้พาย์หนี
หมุก้ นารค้
เวียานและตัว๋ เงินจ่ายบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัททีเ่ กีย่ วข้
องกัาเงิน นสด
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
ส่วลูนของหนี
กหนีก้ ารค้ร้ ะยะยาวที
าและตัว๋ เงิถ่ นึงกรัาหนดช
บ-สุทธิ าระในหนึง่ ปี
กูย้ ืมาจากสถาบั
ลูกหนีเงิก้นารค้
และตัว๋ เงินนรัการเงิ
บบริษนัทย่อย บริษัทร่วม
เงินกูย้ ืมระยะสั
น้ จากบริ
และบริ
ษัททีษเ่ กีัทย่ ย่วข้อยองกัน
หนีสิส้ นินค้หมุ
นเวียอนอื-สุน่ ทธิ
าคงเหลื
าใช้พจย์่าหยค้มุนางจ่
เวียายนอืน่
สินค่ทรั

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
2554
2553
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม
2554
2553
บาท
บาท
(หมายเหตุ 22,23)
666,223,163.49
452,858,369.47
(ปรับปรุงใหม่)
447,614,039.59
451,326,621.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
180,000,000.00
280,000,000.00
(ปรับปรุงใหม่)
71,305,901.67
114,918,977.74

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ9.2)
11)

3,550,763.23
173,042,308.89

3,218,422.50
181,589,484.35

108,105,268.85
42,018,247.42

11,697,430.70
54,472,030.69

(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 22,24)

507,869,427.68
80,000,000.00

511,518,509.96
143,160,000.00

99,715,462.26
-

149,480,487.43
-

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ9.2)
9.2,13)

266,097,996.45

228,914,181.39

165,380,574.65

5,000,000.00
182,804,116.28

2,816,233,442.09
137,872,462.57
71,648,439.90

2,306,033,019.04
131,721,914.93
56,083,717.64

274,030,082.23
40,640,076.26
37,118,975.76

176,805,126.59
45,039,049.12
37,145,764.43

61,026,839.53
3,834,891,615.01
34,045,476.59

49,484,245.93
3,284,138,912.38
29,821,278.90

9,828,998.51
618,263,342.32
13,454,833.95

13,486,459.67
600,707,525.42
11,669,251.91

(หมายเหตุ 15)

1,430,332,745.00
-

1,261,590,853.05
-

423,335,079.24
1,661,654,542.35

481,811,169.14
1,661,436,142.35

(หมายเหตุ 16)
(หมายเหตุ 22,24)

629,542,149.14
240,000,000.00
25,000.00

746,157,099.47
414,730,000.00
25,000.00

622,299,700.00
--

622,299,700.00
--

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ9.2,22)
17)
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ25)
18)

2,000,000,000.00
41,003,404.75
253,193,907.00
309,440,843.03

1,998,100,000.00
40,557,764.87
300,099,744.75

692,200,000.00
103,544,170.00
-

692,200,000.00
--

(หมายเหตุ 19)
(หมายเหตุ 20)

160,486,337.08
159,363,390.55
2,653,680,244.08
5,037,074,141.15

164,906,006.95
202,923,392.85
2,577,736,006.95
4,603,630,387.62

156,573,565.72
273,109,949.75
952,317,735.72
1,245,918,485.20

162,856,668.59
301,460,328.06
855,056,668.59
1,250,962,516.42

(หมายเหตุ 21)

4,084,012,989.08
7,803,441.48

3,839,326,860.00
6,012,745.86

1,375,652,814.96
7,803,441.48

1,336,867,837.73
6,012,745.86

1,294,911.36

1,294,911.36

47,956,812.32

31,595,965.35

10,876,588.55

2,565,123.68

6,233,504,093.78

5,932,297,012.13

3,821,662,707.33

3,844,736,556.37

10,068,395,708.79

9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

(หมายเหตุ 14)

เจ้าหนีอ้ นื่ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หนี
ไม่ส้ หินมุหมุ
นเวีนยเวีนยนอืน่
รวมหนี
เงินลงทุนในบริ
ษัทย่ส้ อินยหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่เงิหนมุลงทุ
นเวีนยในบริ
น ษัทร่วม
เงิเงินกูนย้ ลงทุ
ืมระยะยาวจากสถาบั
นระยะยาวอืน่ นการเงิน-สุทธิ
เงิไก่
นกูปย้ ยู่ ืม่าระยะยาวจากบุ
พันธุ์-สุทธิ คคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน -สุทธิ
ประมาณการหนี
ของพนักงาน
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ-์ ส้ สุินทผลประโยชน์
ธิ
หนีอสัส้ ินงหาริ
ไม่หมมุทรั
นเวีพยย์นอื
เพืน่่อการลงทุน-สุทธิ
รวมหนีปส้ กรณ์
ินไม่ห-สุมุทนธิเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุ
ส้ ิน ทธิ
สินทรัพย์ไม่รวมหนี
มีตวั ตน-สุ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัสิญนทรั1,400,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
พย์
สินทรัพย์ทุหนมุทีนอ่ เวีอกและเรี
ยน ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,253,821,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ส่วนเกิ
นมูก้ ลารค้
ค่าหุาน้และตัว๋ เงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
2554
2553
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินรวม
2554
2553
(หมายเหตุ 26)
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่)
1,400,000,000.00
1,400,000,000.00
(หมายเหตุ 11)
(หมายเหตุ 12)

ส่วนต่
อ้ เงินว๋ ลงทุ
ลูกาจากการซื
หนีก้ ารค้าและตั
เงินนรับในบริ
บริษษัทัทย่ย่ออยย บริษัทร่วม
กาไรสะสม และบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
สิจันดค้สรรแล้
าคงเหลืว อ-สุทธิ

(หมายเหตุ 9.2,13)
(หมายเหตุ 14)

สินทรัพสารองตามกฎหมาย
ย์หมุนเวียนอืน่
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมส่
สินทรั
พย์วไนของผู
ม่หมุนเวีถ้ ือยหุนน้ ของบริษัทใหญ่
ส่วนได้
เสียทีนไ่ ในบริ
ม่มีอษานาจควบคุ
เงินลงทุ
ัทย่อย ม

1,253,821,000.00
173,042,308.89
525,000,000.00
507,869,427.68

1,253,821,000.00
181,589,484.35
525,000,000.00
511,518,509.96

1,253,821,000.00
42,018,247.42
525,000,000.00
99,715,462.26

2,693,811.16

2,505,154.90

266,097,996.45

228,914,181.39

165,380,574.65

182,804,116.28

2,816,233,442.09
140,000,000.00
71,648,439.90

2,306,033,019.04
140,000,000.00
56,083,717.64

3,997,532,628.26
3,834,891,615.01
5,919,047,439.42

3,404,614,388.15
3,284,138,912.38
5,325,940,543.05

274,030,082.23
140,000,000.00
37,118,975.76
1,145,452,234.69
618,263,342.32

176,805,126.59
140,000,000.00
37,145,764.43
1,189,755,244.06
600,707,525.42

3,064,273,234.69

3,108,576,244.06

65,335,280.29
5,984,382,719.71
629,542,149.14

51,168,521.46
5,377,109,064.51
746,157,099.47

1,661,654,542.35
3,064,273,234.69
622,299,700.00

1,661,436,142.35
3,108,576,244.06
622,299,700.00

10,068,395,708.79
25,000.00

9,216,435,924.51
25,000.00

4,439,926,049.65
-

4,445,444,081.79
-

-

1,253,821,000.00
54,472,030.69
525,000,000.00
149,480,487.43
-

เงินลงทุนรวมส่
ในบริวษนของผู
ัทร่วม ถ้ ือหุน้
ส้ ินและส่
เงินลงทุนรวมหนี
ระยะยาวอื
น่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หมายเหตุ 16)

ไก่ปยู่ ่าพันธุ์-สุทธิ

(หมายเหตุ 17)

41,003,404.75

40,557,764.87

-

-

ไก่พอ่ แม่พนั ธุ-์ สุทธิ

(หมายเหตุ 18)

309,440,843.03

300,099,744.75

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

(หมายเหตุ 19)

159,363,390.55

202,923,392.85

273,109,949.75

301,460,328.06

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

(หมายเหตุ 20)

5,037,074,141.15

4,603,630,387.62

1,245,918,485.20

1,250,962,516.42

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

(หมายเหตุ 21)

7,803,441.48

6,012,745.86

7,803,441.48

6,012,745.86

1,294,911.36

1,294,911.36

47,956,812.32

31,595,965.35

10,876,588.55

2,565,123.68

6,233,504,093.78

5,932,297,012.13

3,821,662,707.33

3,844,736,556.37

10,068,395,708.79

9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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(หมายเหตุ 15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่)
1,400,000,000.00
1,400,000,000.00

-

-

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)2554
และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิบาท
น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

2554
บาท

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
14,214,030,746.47
งบการเงินรวม 12,472,487,067.42
(12,002,517,124.30)
(10,457,482,912.25)
2554
2553
2,211,513,622.17
2,015,004,155.17
บาท
บาท
(ปรับปรุงใหม่) (หมายเหตุ 15, 27.4 - 27.9)
-

สินทรันลงทุ
พย์ นในบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผลรับจากเงิ

(หมายเหตุ 16, 27.3)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

รายได้
สินทรัอพื่นย์หมุนเวียน

-

2553
บาท
(ปรับปรุงใหม่ )

6,459,908,358.26

7,204,956,916.65
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(6,717,772,031.69)
2553
478,404,253.34
487,184,884.96
บาท
บาท
(ปรับ145,995,955.45
ปรุงใหม่)
196,980,006.00

(5,981,504,104.92)
2554

-

-

22,050,000.00

218,482,701.99

219,734,648.72

110,458,040.15

122,408,951.36

กาไรก่อเงิ
นค่นาสดและรายการเที
ใช้จ่าย
ยบเท่าเงินสด

(หมายเหตุ 11)

2,429,996,324.16
173,042,308.89

2,234,738,803.89
181,589,484.35

785,842,299.49
42,018,247.42

777,639,791.77
54,472,030.69

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ

(หมายเหตุ 12)

(328,065,276.29)
507,869,427.68

(349,372,623.70)
511,518,509.96

(85,881,972.13)
99,715,462.26

(124,249,425.59)
149,480,487.43

(490,671,928.08)

(463,198,237.11)

(183,957,591.85)

(171,433,734.76)

ค่าใช้จ่ายในการบริ
หาราและตัว๋ เงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ลูกหนีก้ ารค้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

และบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

กาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

(หมายเหตุ 9.3, 28)

(หมายเหตุ 9.2,13)
(หมายเหตุ 14)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(34,654,713.00)

(22,811,290.00)

165,380,574.65

182,804,116.28

2,816,233,442.09

2,306,033,019.04

274,030,082.23

176,805,126.59

71,648,439.90

56,083,717.64

37,118,975.76

37,145,764.43

3,834,891,615.01

3,284,138,912.38

618,263,342.32

600,707,525.42

1,555,032,484.79

1,443,739,209.31

(หมายเหตุ 29)

(40,361,759.00)

228,914,181.39

(874,963,839.37)
(111,293,275.48)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ต้นทุนทางการเงิน

(56,226,635.00)

266,097,996.45

(852,932,619.81)

1,381,806,184.08
(1,516,722.72)

1,380,289,461.36

(304,494,276.98)
481,348,022.51
-

481,348,022.51

(318,494,450.35)
459,145,341.42
-

459,145,341.42

(144,253,726.07)

(134,974,880.56)

(50,781,981.14)

(49,009,921.83)

นลงทุ
กาไรก่อเงิ
นภาษี
เงินนได้ในบริษัทย่อย

(หมายเหตุ 15)

1,299,485,483.24

1,245,314,580.80

1,661,654,542.35
430,566,041.37

1,661,436,142.35
410,135,419.59

ภาษีเงินเงิได้นลงทุนในบริษัทร่วม

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
30) 16)

629,542,149.14
(76,748,962.19)

746,157,099.47
(57,852,888.40)

622,299,700.00
(5,058,081.74)

622,299,700.00
-

25,000.00
1,222,736,521.05

25,000.00
1,187,461,692.40

425,507,959.63

410,135,419.59

เงินบงวด
ลงทุนระยะยาวอืน่
กาไรสาหรั
ไก่ปนเบ็
ยู่ ่าดพัเสร็
นธุจ์-อืสุ่นทธิ
กาไรขาดทุ

(หมายเหตุ 17)

41,003,404.75-

40,557,764.87 -

กาไรขาดทุ
ดเสร็พนัจรวมส
ไก่พนเบ็อ่ แม่
ธุ-์ สุทาหรั
ธิ บงวด

(หมายเหตุ 18)

1,222,736,521.05
309,440,843.03

1,187,461,692.40
300,099,744.75

(หมายเหตุ 19)

159,363,390.55

202,923,392.85

273,109,949.75

301,460,328.06

(หมายเหตุ 20)

5,037,074,141.15

4,603,630,387.62

1,245,918,485.20

1,250,962,516.42

7,803,441.48

6,012,745.86

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
การแบ่งทีปันด่ กนิ าไรอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ส่วนที
ของบริทษธิัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
สิน่เป็ทรันของผู
พย์ไม่้ถมือีตหุวั้นตน-สุ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

รวมสินทรัพย์

ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

(หมายเหตุ 21)

1,203,385,204.67
7,803,441.48

1,166,312,377.25
6,012,745.86

19,351,316.38

21,149,315.15

-425,507,959.63
-

410,135,419.59
-

1,294,911.36

1,294,911.36

47,956,812.32

31,595,965.35

10,876,588.55

2,565,123.68

6,233,504,093.78

5,932,297,012.13

3,821,662,707.33

3,844,736,556.37

10,068,395,708.79

9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

1,222,736,521.05

0.96

1,187,461,692.40

0.93

-

--

-

0.34

0.33
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ยอดคงเหลื
ไก่อปณยู่ ่าวัพันนทีธุ่ 31์-สุทธันธิวาคม 2552 (ก่อนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกภาษีเงินได้
รายการปรัไก่บพปรุอ่ งแม่
ปีกอ่ พนนั ธุ-์ สุทธิ
ยอดคงเหลื
อ
ณ
่ 31พธัย์นเวาคม
2552 (ปรั
บปรุทงธิใหม่)
อสังหาริวันมทีทรั
พื่อการลงทุ
น-สุ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด (ก่อนปรับปรุง )
ทีด่ นิ อาคารและอุ
ปกรณ์-สุทธินทึกภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการแก้
ไขข้อผิดพลาดจากการบั
กาไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
าหรั
บงวดทธิ(ปรับปรุงใหม่ )
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ
ส่วนต่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยม มลดลงจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสีค่ยาทีความนิ
ไ่ ม่มีอานาจควบคุ
เงินปันผลจ่
า
ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สารองตามกฎหมาย
นทรั2553
พย์ไม่หมุนเวียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31รวมสิ
ธันวาคม
ปรับปรุงประมาณการหนีรวมสิ
้สินผลประโยชน์
นทรัพย์ของพนักงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่วนต่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หมายเหตุ 27.1)

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 8.1)

(หมายเหตุ 27.2)
(หมายเหตุ 27.2)

(หมายเหตุ 21)

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
5.2) 20)

(หมายเหตุ 19)

(หมายเหตุ 18)

(หมายเหตุ 17)

(หมายเหตุ 5.1)

(หมายเหตุ 16)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 14)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

และบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน

(หมายเหตุ 9.2,13)

(หมายเหตุ 12)

ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ

ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม

(หมายเหตุ 11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์

37,118,975.76

274,030,082.23

165,380,574.65

99,715,462.26

42,018,247.42

600,707,525.42

37,145,764.43

176,805,126.59

182,804,116.28

149,480,487.43

54,472,030.69

1,661,654,542.35
1,661,436,142.35
กาไรสะสม
หุ้นสามัญทีอ่ อก
ส่
ว
นเกิ
น
ส่
ว
นต่
าจากการ
จั
ด
สรรแล้
ว
ยังไม่ได้จัดสรร
629,542,149.14
746,157,099.47
622,299,700.00
622,299,700.00
และเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้น
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สารองตามกฎหมาย
25,000.00 บาท
25,000.00บาท
- บาท
บาท
บาท1,253,821,000.00
525,000,000.00
136,098,384.32
2,590,942,120.23
41,003,404.75
40,557,764.87
(7,693,541.83)
309,440,843.03
- 300,099,744.75
(27,603,701.82)
1,253,821,000.00
525,000,000.00
136,098,384.32
2,555,644,876.58
159,363,390.55
202,923,392.85
273,109,949.75
301,460,328.06
1,163,446,698.48
5,037,074,141.15
1,245,918,485.20
- 4,603,630,387.62
- 1,250,962,516.42
2,865,678.77
-7,803,441.48
- 7,803,441.48
1,166,312,377.25
6,012,745.86
6,012,745.86
2,505,154.90
1,294,911.36
- -1,294,911.36
- 31,595,965.35
- 10,876,588.55
(313,441,250.00)
47,956,812.32
2,565,123.68
3,901,615.68
(3,901,615.68)
6,233,504,093.78
3,821,662,707.33
1,253,821,000.00
525,000,000.005,932,297,012.13 2,505,154.90
140,000,000.003,844,736,556.37
3,404,614,388.15
- 9,216,435,924.51
- 4,445,444,081.79
(234,345,714.56)
10,068,395,708.79
4,439,926,049.65
1,203,385,204.67
188,656.26
(376,121,250.00)
1,253,821,000.00
525,000,000.00
2,693,811.16
140,000,000.00
3,997,532,628.26

56,083,717.64

2,306,033,019.04

228,914,181.39

511,518,509.96

181,589,484.35

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
3,834,891,615.01 งบแสดงการเปลี
3,284,138,912.38
่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น 618,263,342.32
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

71,648,439.90

2,816,233,442.09

266,097,996.45

507,869,427.68

173,042,308.89

บาท
4,505,861,504.55
(7,693,541.83)
(27,603,701.82)
4,470,564,260.90
1,163,446,698.48
2,865,678.77
1,166,312,377.25
2,505,154.90
(313,441,250.00)
5,325,940,543.05
(234,345,714.56)
1,203,385,204.67
188,656.26
(376,121,250.00)
5,919,047,439.42

รวม

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุม
บาท
45,844,074.76
45,844,074.76
21,149,315.15
21,149,315.15
(2,505,154.90)
(13,319,713.55)
51,168,521.46
(1,757,507.29)
19,351,316.38
(188,656.26)
(3,238,394.00)
65,335,280.29

บาท
4,551,705,579.31
(7,693,541.83)
(27,603,701.82)
4,516,408,335.66
1,184,596,013.63
2,865,678.77
1,187,461,692.40
(13,319,713.55)
(313,441,250.00)
5,377,109,064.51
(236,103,221.85)
1,222,736,521.05
(3,238,394.00)
(376,121,250.00)
5,984,382,719.71

รวม
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ก่อนปรับปรุง)
ไก่พอ่ แม่พนั รายการปรั
ธุ-์ สุทธิ บปรุงปีก่อน
อ ณ วันน-สุที่ ท31ธิ ธันวาคม 2552 (ปรับปรุงใหม่)
อสังหาริมทรัยอดคงเหลื
พย์เพื่อการลงทุ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
เงินปันผลจ่าย
สินทรัพย์ไม่มสารองตามกฎหมาย
ีตวั ตน-สุทธิ
ค่าความนิยมยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
สินทรัพย์ไม่หปรัมุบนปรุ
เวียงประมาณการหนี
นอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ทรัพายย์ไม่หมุนเวียน
เงิรวมสิ
นปันนผลจ่
รวมสิ
น
ทรัพอ ย์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลื

ไก่ปยู่ ่าพันธุ์-สุทธิ

-

41,003,404.75

บาท
525,000,000.00
525,000,000.00
273,109,949.75
1,245,918,485.20
7,803,441.48
525,000,000.00 10,876,588.55
3,821,662,707.33
4,439,926,049.65
525,000,000.00

1,661,654,542.35

37,118,975.76

274,030,082.23

165,380,574.65

99,715,462.26

42,018,247.42

กาไรสะสม

1,661,436,142.35

600,707,525.42

37,145,764.43

176,805,126.59

182,804,116.28

149,480,487.43

54,472,030.69

(ปรับปรุงใหม่)

บาท
136,098,384.32
- 136,098,384.32
301,460,328.06
1,250,962,516.42
6,012,745.86
3,901,615.68
140,000,000.00 2,565,123.68
3,844,736,556.37
4,445,444,081.79
140,000,000.00

629,542,149.14
622,299,700.00
หุ้นสามัญที่ออก 746,157,099.47 ส่วนเกิน 622,299,700.00 จัดสรรแล้
ว
และเรียกชาระแล้ว
25,000.00
25,000.00 มูลค่าหุ้น
- สารองตามกฎหมาย -

-

56,083,717.64

2,306,033,019.04

228,914,181.39

511,518,509.96

181,589,484.35

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3,834,891,615.01 งบแสดงการเปลี
3,284,138,912.38
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 618,263,342.32
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ

71,648,439.90

2,816,233,442.09

266,097,996.45

507,869,427.68

173,042,308.89

บาท
40,557,764.87
1,253,821,000.00
(หมายเหตุ 18)
309,440,843.03
300,099,744.75
(หมายเหตุ 19)
159,363,390.551,253,821,000.00
202,923,392.85
(หมายเหตุ 20)
5,037,074,141.15
4,603,630,387.62
(หมายเหตุ 27.2)
(หมายเหตุ 21)(หมายเหตุ 27.2) 7,803,441.48
- 6,012,745.86
1,294,911.361,253,821,000.00
1,294,911.36
(หมายเหตุ 8.1) 47,956,812.32
-31,595,965.35
5,932,297,012.13
(หมายเหตุ 27.1)6,233,504,093.78
10,068,395,708.791,253,821,000.00
9,216,435,924.51

(หมายเหตุ 17)

(หมายเหตุ 16)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 14)

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

และบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน

(หมายเหตุ 9.2,13)

(หมายเหตุ 12)

ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ

ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม

(หมายเหตุ 11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์

(ปรับปรุงใหม่)

บาท
1,127,037,146.85
(30,074,456.70)
1,096,962,690.15
410,135,419.59
(313,441,250.00)
(3,901,615.68)
1,189,755,244.06
(93,689,719.00)
425,507,959.63
(376,121,250.00)
1,145,452,234.69

ยังไม่ได้จัดสรร

บาท
3,041,956,531.17
(30,074,456.70)
3,011,882,074.47
410,135,419.59
(313,441,250.00)
3,108,576,244.06
(93,689,719.00)
425,507,959.63
(376,121,250.00)
3,064,273,234.69

รวม

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ
อย
งบการเงิษทั นย่รวม
งบแสดงฐานะการเงิ
2554 น
2553
บาท2554 และ 2553
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ปรั
บ
งบการเงินรวมปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมพันสิธุน์ไทรั
ก่ปพู่ย่าย์พันธุ์

สินทรัพย์ค่หาเสื
มุน่อเวีมพัยนนธุ์ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
เงิค่นาเสื
สดและรายการเที
ยบเท่
่อมราคา-อสังหาริ
มทรัาพเงิย์นเพืสดอ่ การลงทุน
ลูค่กาหนี
ารค้าและตันทรั
ว๋ เงิพนย์รัถบาวร
-สุทธิ
เสื่อก้ มราคา-สิ
ลูค่กาหนี
ใช้จก้ ่าารค้
ยตัดาและตั
จ่าย ว๋ เงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริ
วข้องกัน
ขาดทุนจากสิ
นทรัษัทพทีย์เเ่ สืกี่อย่ มสภาพ
สิหนี
นค้้สาูญคงเหลื
อ-สุ้การค้
ทธิ า
-ลูกหนี
เวียยนอื
สิโอนกลั
นทรัพบย์หนี
หมุ้สนงสั
จะสูน่ ญลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
บาท

2554
บาท
1,299,485,483.24

2553
บาท
1,245,314,580.80
(ปรับปรุงใหม่)

47,538,393.57

46,052,851.37

(หมายเหตุ 11)

317,266,814.11
173,042,308.89
103,302.30

295,440,566.94
181,589,484.35
119,322.80

(หมายเหตุ 12)

507,869,427.68
454,912,771.09

511,518,509.96
422,472,423.13

2,371,248.50
266,097,996.45
208,818.11

1,639,383.53
228,914,181.39
657,118.34

2,816,233,442.09
264,619.79
71,648,439.90
(1,155,543.70)

2,306,033,019.04
4,273,643.58
56,083,717.64
(8,420,832.07)

3,834,891,615.01
360,471.57

3,284,138,912.38
-

(หมายเหตุ 9.2,13)
(หมายเหตุ 14)

ทรั้อพื่นย์หมุนเวียน
หนี้สงสัยจะสูรวมสิ
ญ-ลูกนหนี
สินทรัพหนี
ย์ไม่้สงสั
หมุยนจะสู
เวียญน-ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)

(2,998,467.12)

3,033,841.77

2553
บาท
(ปรั
บ
งบการเงินเฉพาะกิจการปรุงใหม่)
2554
2553
บาท
บาท
430,566,041.37
410,135,419.59
(ปรับปรุงใหม่)
-

-

42,018,247.42
11,708,449.39
99,715,462.26
151,896,300.48

54,472,030.69
8,508,570.54
149,480,487.43
141,485,495.02

2,371,248.50
165,380,574.65
1.00
274,030,082.23
-

1,639,383.53
182,804,116.28
176,805,126.59
-

37,118,975.76
618,263,342.32
360,471.57

37,145,764.43
600,707,525.42
-

-

-

เงิขาดทุ
นลงทุนนจากการขายไก่
ในบริษัทย่อยปู่ย่าพันธุ์ปลดระวางก่อนกาหนด

(หมายเหตุ 15)

288,186.22 -

1,090,033.53 -

1,661,654,542.35
-

1,661,436,142.35
-

เงิขาดทุ
นลงทุนน(กในบริ
ษัทร่วม
พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวางก่อนกาหนด
าไร)จากการขายไก่

(หมายเหตุ 16)

629,542,149.14
(5,186,888.08)

746,157,099.47
18,982,387.00

622,299,700.00
-

622,299,700.00
-

25,000.00
3,732,609.74

25,000.00
2,777,207.42

--

เงิขาดทุ
นลงทุนนจากมู
ระยะยาวอื
น่ าลายลูกไก่
ลค่าการท

-

ไก่ขาดทุ
ปยู่ ่านพัจากมู
นธุ์-สุทลค่ธิาสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)

(หมายเหตุ 17)

41,003,404.75
21,421,602.17

40,557,764.87
(1,484,277.05)

3,753,980.55

ไก่โอนกลั
พอ่ แม่บพขาดทุ
นั ธุ-์ สุนทจากมู
ธิ ลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหวลดลง

(หมายเหตุ 18)

(6,622.12)
309,440,843.03

(12,751.99)
300,099,744.75

--

โอนกลั
ลค่าวัสนดุ-สุสานั
อสั
งหาริบมขาดทุ
ทรัพย์นเจากมู
พื่อการลงทุ
ทธิกงานลดลง

(หมายเหตุ 19)

(774.80)
159,363,390.55

(4,130.63)
202,923,392.85

273,109,949.75

301,460,328.06

าหน่ปากรณ์
ยสิน-ทรั
ทีกด่ าไรจากการจ
นิ อาคารและอุ
สุทพธิย์ถาวร

(หมายเหตุ 20)

(6,479,658.54)
5,037,074,141.15

(4,157,368.03)
4,603,630,387.62

(1,144,453.28)
1,245,918,485.20

(1,911,085.16)
1,250,962,516.42

อยค่ทาอสั
สิขาดทุ
นทรัพนย์จากการด้
ไม่มีตวั ตน-สุ
ธิ งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (โอนกลับ)

(หมายเหตุ 21)

2,887,500.00
7,803,441.48

(546,209.65)
6,012,745.86

2,887,500.00
7,803,441.48

6,012,745.86

(50,000.00)
1,294,911.36

(4,713,927.40)
1,294,911.36

2,406,611.55
47,956,812.32

(135,785.94)
31,595,965.35

(17,976.29)
6,233,504,093.78
10,068,395,708.79

5,932,297,012.13
(3,391.00)
9,216,435,924.51

ค่กาาไรจากการจ
ความนิยม าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สิขาดทุ
นทรัพนย์(กไม่าไร)จากอั
หมุนเวียตนอืราแลกเปลี
น่
ภาษีมูลค่าเพิรวมสิ
ม่ เฉลีน่ยทรัขาด
พย์ไ(เกิม่หนมุ) นเวียน
กาไรจากการรั
บชาระหนี
รวมสิ
นทรัพย์้เป็นสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

365,951.63

612,056.34

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

(630,648.91)
10,876,588.55
3,821,662,707.33

(100,977.18)
2,565,123.68
3,844,736,556.37

4,439,926,049.65
365,951.63

4,445,444,081.79
612,056.34

(196,980,006.00)

(145,995,955.45)

-

16,006,531.00

ดอกเบี้ยรับ

(2,050,782.92)

(529,904.38)

(440,396.62)

(258,925.78)

135,806,078.74

134,302,689.92

46,658,224.58

46,570,892.78

ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

8,423,375.00

-

111,293,275.48

1,516,722.72

2,407,196,930.24

2,158,276,251.05

6,539,911.00

(22,050,000.00)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

-

--

2,825,195.79

3,419,625.00
-

-

-

กาไรจากการดาเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

84 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

461,332,200.26

441,460,070.02

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ
อย
งบการเงิษทั นย่รวม
งบแสดงฐานะการเงิ
2554 น
2553
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงิน(ปรั
รวมบปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน(ต่อ)

2554
บาท
(29,662,864.41)

(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
สินทรัพนย์ทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงในสิ

สินทรัพย์(เพิ
หมุม่ นขึเวี้น)ลดลงในสิ
ยน
นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิเพินม่ สดและรายการเที
าเงิานและตั
สด ๋วเงินจ่าย
ขึ้น(ลดลง)ในเจ้ายหนีบเท่
้การค้
ลูเพิกหนี
าและตัว๋ าเงิใช้นจรั่าบยค้-สุาทงจ่ธิ าย
ม่ ขึก้ ้นารค้
(ลดลง)ในค่
ลูเพิกหนี
าและตัว๋ เงิาหนี
นรั้อบื่นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
ม่ ขึก้ ้นารค้
(ลดลง)ในเจ้
และบริษัทที้สเ่ กีินย่ หมุ
วข้นอเวีงกัยนนอื่น
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในหนี
สิเพินค้ม่ าขึคงเหลื
อ-สุทธิ ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
้น(ลดลง)ในหนี
เวียนอืน่ จกรรมดาเนินงาน
สิเงินนทรัสดรั
พย์บห(จ่มุานย)จากกิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
บาท

2553
บาท
บปรุงใหม่)
งบการเงินเฉพาะกิ(ปรั
จการ
2554
2553
บาท
บาท
67,876,639.37
(64,381,821.84)
(ปรับ85,910,603.61
ปรุงใหม่)
(99,291,475.00)

(652,311,691.82)

2553
บาท
(130,220,500.72)
(ปรับปรุงใหม่)
(425,722,975.15)

5,096,894.14

(9,487,044.51)

10,636,041.06
(520,422.52)
42,018,247.42
52,737,338.42
99,715,462.26
(4,750,381.07)

10,327,755.52
54,472,030.69
17,015,938.83
149,480,487.43
281,321.29

(6,467,303.90)
165,380,574.65
1,785,582.04
274,030,082.23
(6,283,102.87)

(34,082,768.59)
182,804,116.28
(1,815,601.23)
176,805,126.59
148,312,816.99

(5,303,161.25)

(หมายเหตุ 11)

(21,415,047.97)
173,042,308.89
(3,615,887.22)

(11,051,237.23)
181,589,484.35
(105,657,382.04)

(หมายเหตุ 12)

507,869,427.68
2,688,089.15

511,518,509.96
8,785,433.81

(65,709,242.60)
266,097,996.45
4,224,197.69

(66,667,043.64)
228,914,181.39
3,071,890.94

2,816,233,442.09
(4,419,669.87)
71,648,439.90
1,642,071,707.33

2,306,033,019.04
148,824,774.35
56,083,717.64
1,570,152,166.86

37,118,975.76
477,055,115.79

37,145,764.43
597,725,153.35

3,834,891,615.01
2,050,782.92

3,284,138,912.38
524,904.38

618,263,342.32
440,396.62

600,707,525.42
258,925.78

412,865.94

1,293,798.66

(หมายเหตุ 9.2,13)
(หมายเหตุ 14)

นทรัพย์้ยหรับมุนเวียน
เงินสดรัรวมสิ
บในดอกเบี
สินทรัพย์ไม่หเงิมุนนสดรั
เวียบนคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

4,327,640.43

เงินลงทุ
ในบริาษยในผลประโยชน์
ัทย่อย
เงินสดจ่
ของพนักงาน

(หมายเหตุ 15)

(2,017,546.00) -

เงินลงทุ
ในบริาษยภาษี
ัทร่วมเงินได้นิติบุคคล
เงินสดจ่

(หมายเหตุ 16)

629,542,149.14
(97,095,000.46)

1,661,654,542.35
(105,085.00)

1,661,436,142.35
-

746,157,099.47
(64,739,270.91)

622,299,700.00
(25,112,646.71)

622,299,700.00
(9,084,841.01)

25,000.00
1,549,337,584.22

25,000.00
1,506,350,666.27

453,571,579.36

588,899,238.12

(หมายเหตุ 17)

41,003,404.75

40,557,764.87

-

เงิไก่นสดจ่
ายในเงิ
พอ่ แม่
พนั ธุ-์นสุลงทุ
ทธิ นบริษัทย่อย

(หมายเหตุ 18)

(218,400.00)
309,440,843.03

(12,065,669.00)
300,099,744.75

(218,400.00)
-

(12,065,669.00)
-

เงิอสั
นสดจ่
ในบริษัทนร่-สุวมทธิ
งหาริายในเงิ
มทรัพนย์ลงทุ
เพื่อนการลงทุ

(หมายเหตุ 19)

159,363,390.55

(191,100,000.00)
202,923,392.85

273,109,949.75

(191,100,000.00)
301,460,328.06

เงิทีนด่ สดรั
บในเงินปันผลรั
บจากเงิ
นิ อาคารและอุ
ปกรณ์
-สุทธินลงทุนในบริษัทย่อย

(หมายเหตุ 20)

5,037,074,141.15

4,603,630,387.62

196,980,006.00
1,245,918,485.20

145,995,955.45
1,250,962,516.42

เงิสินนสดรั
ผลรับทจากเงิ
ทรัพบย์ในเงิ
ไม่มนีตปัวั นตน-สุ
ธิ นลงทุนในบริษัทร่วม

(หมายเหตุ 21)

7,803,441.48

22,050,000.00
6,012,745.86

7,803,441.48

22,050,000.00
6,012,745.86

(45,728,872.41)
1,294,911.36

(44,588,962.75)
1,294,911.36

เงิสินนสดจ่
ทรัพาย์ยลงทุ
ไม่หนมุในไก่
นเวียพนอือ่ แม่
น่ พนั ธุ์
เงินสดรับในการขายไก่
รวมสินทรัปพู่ย่าย์พัไม่นหธุ์ปมุลดระวางก่
นเวียน อนกาหนด

(374,792,546.06)
47,956,812.32
4,237,885.75
6,233,504,093.78

(375,760,977.84)
31,595,965.35
3,538,310.00
5,932,297,012.13

10,876,588.55
3,821,662,707.33

เงินสดรับในการขายไก่
รวมสินทรัพพอ่ แม่
ย์ พนั ธุ์ปลดระวางก่อนกาหนด

97,123,345.00
10,068,395,708.79

77,479,664.00
9,216,435,924.51
(95,760,000.00)

4,439,926,049.65
(26,464,771.08)

(701,700,308.19)

(880,465,355.55)

(107,917,620.55)

(352,266,712.54)

(4,161,944.12)

(1,611,279.90)

(4,161,944.12)

(1,611,279.90)

เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์

(15,324,745.28)

(6,075,485.77)

เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร

22,183,901.52

240,089,889.35

400,000.00

10,226,316.00

(1,017,981,683.79)

(1,254,043,551.46)

นระยะยาวอื
เงินสดสุเงิทนธิไลงทุ
ด้มา(ใช้
ไป)จากกิน่ จกรรมดาเนินงาน
ยู่ ่าพันธุ์จ-สุกรรมลงทุ
ทธิ น
กระแสเงิไก่นปสดจากกิ

เงิค่นาสดจ่
ายลงทุ
ความนิ
ยม นในไก่ปู่ย่าพันธุ์

เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับในการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

-

- -

-

--

3,185,433.49
61,402,703.74

-

2,565,123.68
3,844,736,556.37
4,445,444,081.79
(95,760,000.00)

235,065,856.70
(249,691,849.29)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ
อย
งบการเงิษทั นย่รวม
งบแสดงฐานะการเงิ
2554 น
2553
บาท2554 และ 2553
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ปรั
บ
งบการเงินรวมปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2554
บาท
340,480,477.27

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ีท
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สินนทรักู้ยพืมย์ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงิ

สินทรัพเงิย์นหสดจ่
มุนาเวียในเงิ
ยน นกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สดและรายการเที
ยบเท่้นจากบริ
าเงินสดษัทย่อย
เงิเงินนสดรั
บในเงินกู้ยืมระยะสั
หนีก้ าารค้
าและตั
นรับ้น-สุจากบริ
ทธิ ษัทย่อย
เงิลูนกสดจ่
ยในเงิ
นกู้ยืมว๋ เงิระยะสั
หนีก้ บารค้
เงินรับบริษัทย่คอคลที
ย บริ่เกีษ่ยัทวข้ร่วอมงกัน
เงิลูนกสดรั
ในเงิานและตั
กู้ยืมว๋ระยะยาวจากบุ
และบริ
เ่ กีย่ วข้องกัน คคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงิ
นกูษ้ยัทืมทีระยะยาวจากบุ
ค้าคงเหลื
เงิสินนสดรั
บในเงินอ-สุ
กู้ยทืมธิระยะยาวจากสถาบันการเงิน
น่
ทรัพาย์ยในเงิ
หมุนนเวีกูย้ยนอื
เงิสินนสดจ่
ืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน

(หมายเหตุ 11)
(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 9.2,13)
(หมายเหตุ 14)

รวมสิน้ยทรั
เงินสดจ่ายในดอกเบี
จ่าพย ย์หมุนเวียน
สินทรัเงิพนย์สดจ่
ไม่หามุยเงิ
นเวีนยปัน ผล
นลงทุ
ัทย่อย มในเงินปันผล
ส่เงิวนได้
เสียนทีในบริ
่ไม่มษีอานาจควบคุ
นในบริ
ษัทร่วมจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุเงิทนธิไลงทุ
ด้มา(ใช้
ไป)จากกิ

(1,180,000,000.00)

(3,442,000,000.00)

173,042,308.89
507,869,427.68
-

(25,000,000.00)
181,589,484.35
-

1,900,000.00
266,097,996.45
-

726,500,000.00
228,914,181.39
(194,000,000.00)

2,816,233,442.09
71,648,439.90
(237,890,000.00)

2,306,033,019.04
400,000,000.00
56,083,717.64
(63,160,000.00)

3,834,891,615.01
(135,252,309.16)

3,284,138,912.38
(134,523,327.31)

(376,121,250.00)

511,518,509.96
-

2553
บาท
(ปรั
บ
งบการเงินเฉพาะกิจการปรุงใหม่)
2554
2553
บาท บาท (ปรั
บปรุงใหม่)
980,000,000.00
2,010,000,000.00
(1,080,000,000.00)

(2,210,000,000.00)

42,018,247.42
145,000,000.00
99,715,462.26
(150,000,000.00)

(20,000,000.00)
54,472,030.69
-

149,480,487.43
(10,000,000.00)

165,380,574.65
274,030,082.23
-

226,500,000.00
182,804,116.28
(20,000,000.00)
176,805,126.59
-

37,118,975.76
618,263,342.32
(46,306,816.37)

37,145,764.43
600,707,525.42
(46,755,405.10)

(313,441,250.00)

(376,121,250.00)

(313,441,250.00)

(หมายเหตุ 15)

(3,019,994.00) -

(1,254,044.55)-

1,661,654,542.35
-

1,661,436,142.35
-

(หมายเหตุ 16)

629,542,149.14
(539,903,075.89)

746,157,099.47
(272,852,525.62)

622,299,700.00
(527,428,066.37)

622,299,700.00
(383,696,655.10)

25,000.00
(8,547,175.46)

25,000.00
(20,545,410.81)

(12,453,783.27)

(44,489,266.27)

เงินลงทุนระยะยาวอื
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิน่ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
ไก่ปยู่ ่าพันธุ์-สุยทบเท่
ธิ าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเที

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
11) 17)

41,003,404.75
181,589,484.35

40,557,764.87
202,134,895.16

54,472,030.69

98,961,296.96

เงินสดและรายการเที
ไก่พอ่ แม่พนั ธุย-์ สุบเท่
ทธิาเงินสด ณ วันปลายงวด

(หมายเหตุ
11) 18)
(หมายเหตุ

173,042,308.89
309,440,843.03

181,589,484.35
300,099,744.75

42,018,247.42
-

54,472,030.69
-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

(หมายเหตุ 19)

159,363,390.55

202,923,392.85

273,109,949.75

301,460,328.06

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

(หมายเหตุ 20)

5,037,074,141.15

4,603,630,387.62

1,245,918,485.20

1,250,962,516.42

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

(หมายเหตุ 21)

7,803,441.48

6,012,745.86

7,803,441.48

6,012,745.86

1,294,911.36

1,294,911.36

47,956,812.32

31,595,965.35

10,876,588.55

2,565,123.68

6,233,504,093.78

5,932,297,012.13

3,821,662,707.33

3,844,736,556.37

10,068,395,708.79

9,216,435,924.51

4,439,926,049.65

4,445,444,081.79

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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1,050,000,000.00

2553
บาท
26,026,096.24
(ปรับปรุงใหม่)
2,748,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
บาท

-

-

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 และจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001471 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไก่สดชําแหละแช่แข็งและไก่แปรรูป และกลุ่มบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่และดําเนิน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

2. เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
2.1 บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นที่ระบุในนโยบายการบัญชี
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบั ญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทํา
เป็นภาษาไทย
2.5 บริษัทฯ ได้จัดประเภทบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของ
งวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลต่อกําไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2553
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิลดลง
(110,666)
(110,666)
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
110,666
110,666

3. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริ ษั ทฯ และกลุ่ มบริ ษัทย่ อย ได้รั บบั ตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน โดยได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 31(1), 31(3), 31(4), 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรตามที่อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี
และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
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ส่วนของบริษัทฯ
บัตรส่งเสริมเลขที่
1776(2)/2545
1699(3)/2547
1565(3)/2550
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ลงวันที่
11 ธันวาคม 2545
25 สิงหาคม 2547
28 มีนาคม 2550
24 เมษายน 2552
18 มกราคม 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชาํ แหละ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อไก่

วันที่เริ่มมีรายได้
21 มกราคม 2548
23 กรกฎาคม 2550
26 ตุลาคม 2551
1 กรกฎาคม 2554
15 มกราคม 2554

วันหมดอายุ
20 มกราคม 2556
22 กรกฎาคม 2558
25 ตุลาคม 2559
30 มิถุนายน 2562
14 มกราคม 2562

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ดําเนินการ
โอนสิทธิการรับการส่งเสริมการลงทุนของบัตรส่งเสริมเลขที่ 1565(3)/2550 แก่บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทร่วม เพื่อให้รับสิทธิประโยชน์แทนบริษัทฯ ต่อไป และบริษัทฯ จะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทร่วมดังกล่าว
ส่วนของบริษัทย่อย
บัตรส่งเสริมเลขที่
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1678(1)/2544
1696(1)/2544
1779(2)/2545
1632(2)/2546
1932(2)/2548
1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2106(2)/2553
2107(2)/2553
2108(2)/2553
1187(2)/2553
1591(2)/2553
1674(2)/2554

ลงวันที่
21 สิงหาคม 2546
20 กันยายน 2548
25 ตุลาคม 2544
6 พฤศจิกายน 2544
12 ธันวาคม 2545
11 พฤศจิกายน 2546
11 ตุลาคม 2548
6 มิถุนายน 2551
19 พฤศจิกายน 2551
28 เมษายน 2552
5 มิถุนายน 2552
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
26 มกราคม 2553
16 มีนาคม 2553
9 มิถุนายน 2554

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
เลี้ยงไก่เนื้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
วันหมดอายุ
14 มิถุนายน 2549 13 มิถุนายน 2557
1 มิถุนายน 2552 31 พฤษภาคม 2560
15 มกราคม 2545
14 มกราคม 2553
26 กรกฎาคม 2545 25 กรกฎาคม 2553
21 กุมภาพันธ์ 2546 20 กุมภาพันธ์ 2554
12 พฤษภาคม 2548 11 พฤษภาคม 2556
9 กันยายน 2549
8 กันยายน 2557
17 เมษายน 2553
16 เมษายน 2561
8 ตุลาคม 2553
7 ตุลาคม 2561
9 มิถุนายน 2554
8 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2554
4 มิถุนายน 2562
25 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2562
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
-

4. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
4.1 บริษัท ฯ ได้มีการนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ฉบับที่ 50 ถึง 55/2553
และฉบับที่ 8/2554 ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยมื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนีส้ ิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกีย่ วกับบริการโฆษณา
4.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ฉบับที่ 16/2552 ฉบับที่ 17/2553 ฉบับที่ 51/2553 และฉบับที่ 5 ถึง 7/2554 ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ ยังไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญ ชีสําหรับเงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิด เผยข้ อมูลเกี่ยวกั บความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความช่ว ยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ ไม่มี ความเกี่ยวข้องอย่า งเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคา
ใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้น

5. รายการแก้ไขข้อผิดพลาด
5.1 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีการปรับปรุงงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ย้อนหลังจากการปรับปรุง
ตามประมวลรัษฎากร โดยมีผลกระทบตามงบการเงินรวมกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มสําหรับปี 2552 ต่ําไปเป็นจํานวน
7.69 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2553 สูงไปเป็นจํานวน 3.53 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบ
การเงินงวดก่อนที่นํามาเปรียบเทียบ
5.2 บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีการปรับปรุงงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ย้อนหลังจากการถูก
กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม สําหรับปี 2550 – 2553 ต่ําไป โดย
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน ที่นํามาเปรียบเทียบทั้งจํา นวนในปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ จ่ายภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มทั้ง จํานวนแล้วในไตรมาส 2 ปี 2554
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทําให้มีผลกระทบต้องมีการปรับปรุงงบการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,182
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เพิ่มขึ้น)ลดลง
(6,010)
กําไรสะสมปลายงวด (เพิ่มขึ้น)ลดลง
4,828

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
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สําหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
พันบาท
2,866

6. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
6.1 ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ภายหลังจาก
ได้ตัดยอดคงเหลือ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยตามอัตราส่วนดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
อัตราร้อยละ
จัดตั้งขึ้นใน
ของการลงทุน
ประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่
99.9999
99.9999
ไทย
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
ธุรกิจโรงฟักไข่
99.9999
99.9999
ไทย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์และ 97.8476
97.8312
ไทย
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
99.9999
99.9999
ไทย
และอาหารแปรรูป
บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากัด
ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ยา่ พันธุ์
99.9999
99.9999
ไทย
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีค่าความนิยมกับบริษัทย่อย ดังนี้
ค่าความนิยมคงเหลือ
ค่าความนิยม
ค่าความนิยม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันซื้อเงินลงทุน
ตัดจ่ายสะสม
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
3,703
(2,408)
1,295
1,295
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
83,927
(53,853)
30,074
30,074
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยมบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
(30,074)
(30,074)
ค่าความนิยม-สุทธิ
87,630
(56,261)
1,295
1,295
ซึ่งอัตราส่วนร้อยละของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และรายได้รวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้
ร้อยละของสินทรัพย์
ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม
ที่รวมอยู่ในรายได้รวม
ณ วันที่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
23.79
22.69
17.10
3.76
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
7.77
7.71
2.22
1.37
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
37.28
34.27
34.37
36.40
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
0.70
0.55
3.17
1.95
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
2.89
3.28
0.28
0.18
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6.2 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทฯ
6.3 ในการจัดทํางบการเงินรวมเงินลงทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
และเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่าว เสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ 100

7. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
7.1 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายรับรู้เมือ่ ส่งมอบสินค้า
- รายได้จากการให้บริการ รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้คา่ เช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบีย้ รับรับรูต้ ามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เมื่อได้รบั คืนภาษีอากร
- รายได้เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
7.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จา่ ยรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
- รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
7.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่
ติดภาระค้ําประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและ
ไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
7.4 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สําหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้
7.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ํากว่า โดยราคาทุนคํานวณดังนี้
- สินค้าสําเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป บันทึกตามราคาทุนวิธีถัวเฉลีย่
- สินค้าสําเร็จรูปประเภทอาหารสัตว์ บันทึกตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดบิ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสนิ้ เปลือง บันทึกตามราคาทุนวิธีถัวเฉลีย่
- สินค้าระหว่างผลิต งานระหว่างเลีย้ ง งานระหว่างฟัก และไข่เชื้อ บันทึกตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง
7.6 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณการจากสินค้าแต่ละชนิดที่เสื่อมสภาพ และ
สินค้าไม่เคลื่อนไหว
7.7 ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่ปู่ย่าพันธุ์ บันทึกในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมพันธุ์สะสมและคํานวณค่าเสื่อมพันธุ์จากราคาทุนหักด้วย
มูลค่าซากโดยค่าเสื่อมพันธุ์คํานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ และพิจารณาการด้อยค่าของไก่พ่อแม่พันธุ์ และไก่ปู่ย่าพันธุ์
(ถ้ามี)
งานระหว่างเลี้ยงไก่พอ่ แม่พันธุ์เล็กรุ่น และไก่ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่น บันทึกตามราคาทุน และรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไก่พ่อ
แม่พันธุ์เล็กรุ่น และไก่ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่นที่ยังไม่ให้ผลผลิต
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7.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุนและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย
7.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท เป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการ
ใช้ ง านในอนาคตและ/หรื อ มี ไ ว้ เ พื่ อ หาประโยชน์ จ ากรายได้ ค่ า เช่ า หรื อ จากการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ กลุ่ มบริ ษั ท วั ด มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
- อาคารเล้าไก่
20 ปี
- อาคารชุด
20 ปี
- อาคารโรงงาน
20 ปี
7.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่มรายการบันทึกตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเริ่มรายการบันทึกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสมและคํานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน
20 - 33 ปี
- อาคารสิง่ ปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
20 - 33 ปี
- เครื่องจักร และอุปกรณ์
5 - 10 ปี
- เครื่องมือเครือ่ งใช้
5 ปี
- เครื่องใช้สํานักงาน
5 ปี
- ยานพาหนะ
5 ปี
- สินทรัพย์ถาวรอื่น
5 ปี
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นํามาใช้ผลิตสินทรัพย์ถาวรอื่น นํามารวมคํานวณเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทุนของสินทรัพย์ชนิดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึกเมื่อสินทรัพย์ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรู้
เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
7.11 ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริษัทจะ
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
7.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูปแสดงในราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
7.13 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของต้นทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่
ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ และค่าความนิยมทดสอบการด้อยค่าทุกปีโดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และขาดทุน
จากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
7.14 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่าใน
การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
ใช้อัตราคิดลดก่อนคํานวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
7.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น แสดงในราคาทุน
7.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทรับรู้ภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตประมาณการจากเงิน เดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น กลุ่มบริษัทบันทึก
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะ
รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
7.17 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุน ลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท ได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จะได้รับหรือต้องจ่ายชําระ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันสิ้นงวดจะคํานวณหามูลค่ายุติธรรม และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
7.18 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเงินบาทตามอัตราปิดซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้น ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่านี้ แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดของงวดนั้น
7.19 การประมาณการหนี้สิน
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ล่วงหน้า ณ วันสิ้นงวดจะคํานวณหามูลค่ายุติธรรม และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
7.18 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด แปลงค่าเงินบาทตามอัตราปิดซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้น ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่านี้ แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดของงวดนั้น
7.19 การประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สนิ เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
7.20 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่
ออกและเรียกชําระแล้ว ซึ่งไม่ได้คํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
7.21 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรสํารองเมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7.22 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลุ่มบริษัทได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทเลือกที่จะนําเงินอุดหนุนดังกล่าวมาแสดงหักจาก
ราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้ตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์เสื่อมสภาพตามจํานวนค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
7.23 การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
7.23.1 รายได้ ปันส่วนตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จากเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และเครื่องจักรที่ไม่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน
7.23.2 ค่าใช้จ่าย
- วัตถุดิบและภาชนะบรรจุ ปันส่วนตามการใช้วัตถุดิบจริงของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
- ต้นทุนผลิตและต้นทุนขาย ปันส่วนตามการผลิตจริงของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริม
การลงทุน
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่สามารถปันส่วนตามการผลิตจริงได้ ปันส่วนตามรายได้รวมของกิจการที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุน
และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

8. ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
8.1 กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
เป็นต้นไป ในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีดังกล่าว กลุ่มบริษัทรับรู้ ส่วนเพิ่มของหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
โดยการปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี โดยมี
ผลกระทบต่องบการเงินดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
การปรับปรุงงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ลดลง)
(5,321)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น
230,782
93,690
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งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

พันบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสมต้นงวดปี 2554 (ลดลง)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (ลดลง)

(234,346)
(1,757)

(93,690)
-

8.2 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาถือปฏิบัติ โดยมีผลกระทบต่อ
การจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน ดังนี้
การจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ก่อนจัดประเภท
จัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า-สุทธิ
466,992
(466,992)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
202,923
202,923
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
4,161,742
441,888
4,603,630
ที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน-สุทธิ
177,820
(177,820)
การจัดประเภทรายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน-สุทธิ

ก่อนจัดประเภท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จัดประเภทใหม่
พันบาท

หลังจัดประเภท
พันบาท

466,992
977,636
107,795

(466,992)
301,460
273,327
(107,795)

301,460
1,250,963
-

9. รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
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9.1 รายได้และค่าใช้จา่ ย

รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้คา่ เช่า
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่วม
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้คา่ เช่า
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยอื่น
มูลค่าขายทรัพย์สิน
รายการธุรกิจกับบริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน
ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้อื่น
ค่าเช่า
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการ
กาหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ
ราคาทุน
อัตราร้อยละ 2.00 –
3.20 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาทุน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด
อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

-

-

358,760

164,043

-

-

4,401,126

4,864,935

-

-

2,340

2,340

-

-

21,444

9,975

-

-

196,980

145,996

-

-

1,278

5,345

-

-

1,139

138

3,004,844

1,075,952

861,700

818,794

121,029

26,967

98,483

22,903

9,946
132,222
433
-

4,953
82,840
42
233,672

9,946
91,962
433
-

4,953
70,146
30
233,000

1,404,925

2,137,422

1,404,255

2,136,470

2,388,694

1,815,199

-

-

2,115
17,275
62,776

9,396
16,343
55,801

1,818
7,710
5,205

908
6,790
2,763

117,060

108,399

41,532

37,637

97

9.2 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริษัท สุรพล นิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับ
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
บริษัท พานาแลบ จํากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินทดรองจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

-

-

3,115
5,801

2,293
1,779

84,480
113,524

58,299
59,741

84,480
4,079

58,299
9,767

48,418
8,951
9,979
557
189
266,098

83,701
6,808
19,937
220
208
228,914

48,418
8,951
9,979
557
165,380

83,701
6,808
19,937
220
182,804

-

-

74
269
54
12
1,207

195
302
110
29
6

12,763
8,088

6,045
636

12,763
923

2
20
20,873
20,873

8,297
8,297

294
14,622
(294)
14,328

-

761

706

6,147
4,074
126
10,347
10,347

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส จํากัด
เงินมัดจาจ่าย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

594

594

594

594

2,104
125
2,229

2,104
125
2,229

911
911

911
911

-

-

104,223
691

7,291
578
903

1,228

3,218

869

2,925

2,322
3,550

3,218

2,322
108,105

11,697

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พานาแลบ จํากัด

-

-

34
17
17

48
28
28

-

15
15

68

104

เจ้าหนีอ้ ื่น
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

89
1
-

94

5
66
71

4

5
66
161

4
196

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท
เงินมัดจารับ
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด

-

-

25
140
165

25
140
165

-

-

25

25

147,761
147,761

154,683
154,683

147,761
147,786

154,683
154,708

เงินกู้ยืมระยะสั้น
กรรมการใน
บริษัทใหญ่
ยอดคงเหลือต้นงวด
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

78,500
(78,500)
-

-

78,500
(78,500)
-

กรรมการใน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

5,000
(5,000)
-

-

-

บุคคลที่เกีย่ วข้องกันใน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

-

10,900
(10,900)
-

-

-

รายได้รับล่วงหน้า
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัทร่วม
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น (ต่อ)
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะยาว
กรรมการใน
บริษัทใหญ่
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
กรรมการใน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บุคคลที่เกีย่ วข้องกันใน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
พันบาท

5,000
145,000
(150,000)
-

15,000
(10,000)
5,000

692,200
692,200

427,200
285,000
(20,000)
692,200

692,200
692,200

427,200
285,000
(20,000)
692,200

744,500
1,900
746,400

518,000
364,500
(138,000)
744,500

-

-

692,200

692,200

561,400
561,400
2,000,000

451,000
146,400
(36,000)
561,400
1,998,100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวน เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้
เงิน ครบกําหนดภายในปี 2557 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติอนุมัติให้บริษัท จีเอฟพีที จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน จากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทในการขยายกิจการใน
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
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9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
พันบาท
พันบาท
55,241
40,362
986
56,227
40,362

9.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษทั
ประกอบด้วย
รายชื่อบริษัท
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากัด
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม จํากัด
บริษัท ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์อมิ - เอ็กซ์ จํากัด
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
บริษัท พานาแลบ จํากัด
บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ จํากัด
Nichirei Food Inc.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท สุรพลฟูด้ ส์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
พันบาท
พันบาท
33,971
22,811
684
34,655
22,811

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริหารร่วมกัน
บริษัทย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริหารร่วมกัน
บริษัทย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริหารร่วมกัน
บริษัทย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริหารร่วมกัน
บริษัทย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริหารร่วมกัน
บริษัทร่วม โดยการถือหุ้น
บริษัทร่วม โดยการถือหุ้น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
กรรมการและผู้ถือหุ้นและบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

10. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด

ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
รับโอนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดําเนินงานชําระหนี้
ลูกหนี้การค้า
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน
ซื้อไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นเงินเชื่อ
จําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวางเป็นเงินเชื่อ
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กําไรสะสม ณ วันต้นงวดลดลงจากการประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในอดีต

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
49,142,613.16
31,946,376.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
2,809,842.74
5,630,699.16

40,219,200.00
28,120,000.00
2,278,370.00

350,000.00
17,623,500.00
1,492,440.00

40,219,200.00
-

-

-

69,400,000.00

-

58,500,000.00

230,781,547.00

-

93,689,719.00

-

11. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล-ตราสารหนี้
อายุ 90 วัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
1,580,026.00
488,000.00
70,759,828.00
75,110,387.12
90,702,454.89
105,991,097.23
10,000,000.00
173,042,308.89

181,589,484.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
1,139,026.00
52,000.00
9,991,405.23
19,253,929.51
30,887,816.19
35,166,101.18
42,018,247.42

54,472,030.69

12. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
ตั๋วเงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
357,294,616.84
335,511,031.73
74,790,979.16
127,455,436.71
124,102,737.25
98,925,710.00
(48,318,905.57)
(50,373,668.48)
507,869,427.68
511,518,509.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
28,602,087.05
26,382,550.67
74,790,979.16 127,455,436.71
679,896.00
(4,357,499.95)
(4,357,499.95)
99,715,462.26 149,480,487.43
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ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกําหนดชําระ 280,923,669.23
303,427,026.22
57,242,289.42 107,403,791.47
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
แยกตามอายุหนี้ทคี่ ้างชําระดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
223,569,766.96
208,086,155.67
42,473,172.84
42,076,695.96
- มากกว่า 3 เดือน
32,612,832.06
27,779,374.55
4,357,499.95
4,357,499.95
รวม
537,106,268.25
539,292,556.44 104,072,962.21 153,837,987.38
เช็คคืน
19,082,065.00
22,599,622.00
รวม
556,188,333.25
561,892,178.44 104,072,962.21 153,837,987.38
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(48,318,905.57)
(50,373,668.48)
(4,357,499.95)
(4,357,499.95)
สุทธิ
507,869,427.68
511,518,509.96
99,715,462.26 149,480,487.43
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ต้นงวด
(50,373,668.48) (59,207,939.55)
(4,357,499.95) (4,357,499.95)
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
(4,344,939.88)
(3,043,156.75)
โอนกลับระหว่างงวด
5,500,483.58
11,463,988.82
ตัดเป็นหนี้สญู
899,219.21
413,439.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลายงวด
(48,318,905.57) (50,373,668.48) (4,357,499.95)
(4,357,499.95)
13. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษทั ย่อย บริษัทร่วม และบริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม
198,003,724.97
118,040,077.31
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
68,094,271.48
110,874,104.08
รวม
266,097,996.45
228,914,181.39
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
8,916,234.61
4,072,260.20
88,559,168.56
68,065,702.00
67,905,171.48 110,666,154.08
165,380,574.65 182,804,116.28

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับบริษทั ย่อย บริษัทร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน แยกตามอายุได้ดงั นี้
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่อยู่ในกําหนดชําระ
232,795,442.97
193,548,551.76
150,242,870.29 151,339,414.96
ลูกหนี้การค้า
แยกตามอายุหนี้ทคี่ ้างชําระดังนี้
33,302,553.48
35,365,629.63
15,137,704.36
31,464,701.32
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม
266,097,996.45
228,914,181.39
165,380,574.65 182,804,116.28
14. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบด้วย

สินค้าสําเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป
สินค้าสําเร็จรูปประเภทอาหารสัตว์
สินค้าสําเร็จรูปประเภทลูกไก่
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างผลิต
ไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
งานระหว่างเลีย้ งไก่กระทง
เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่
เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
92,076,179.76
79,055,735.11
104,091,711.55
59,662,663.08
76,379.90
1,603,308,343.38
1,341,754,311.11
161,191,361.82
74,557,070.91
74,204,374.54
72,386,478.65
316,822,535.58
265,837,242.89
494,167,121.99
420,916,343.87
2,845,861,628.62
2,314,246,225.52
(3,139,476.62)
(26,488,709.91)
2,816,233,442.09

(3,146,098.74)
(5,067,107.74)
2,306,033,019.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
93,582,339.01
79,406,084.14
9,601,982.69
13,279,012.68
138,284,476.58
49,372,639.34
43,064,582.52
41,496,708.45
284,533,380.80
183,554,444.61
(2,878,872.85)
(7,624,425.72)
274,030,082.23

(2,878,872.85)
(3,870,445.17)
176,805,126.59

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหวและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมี
รายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลือ่ นไหว-ต้นงวด
(3,146,098.74)
(3,158,850.73)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
จําหน่ายระหว่างงวด
6,622.12
12,751.99
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ปลายงวด
(3,139,476.62)
(3,146,098.74)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
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งบการเงินรวม

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง-ต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง-ปลายงวด

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
(5,067,107.74)
(21,730,229.87)
308,627.70
(26,488,709.91)

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท
(6,551,384.79)
(3,133,823.49)
4,618,100.54
(5,067,107.74)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
(3,870,445.17)
(1,045,249.38)
(3,753,980.55)
(2,825,195.79)
(7,624,425.72)
(3,870,445.17)

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ถือหุ้นในบริษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่วน ดังนี้
ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
- บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
- บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
รวม

ทุนชาระแล้ว

อัตราส่วน
ของการลงทุน

พันบาท

ร้อยละ

550,000
99.99
350,000
99.99
400,000
97.8476
(2553 : 97.8312)
40,000
99.99
200,000
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
บาท
บาท
บาท
บาท
549,999,910.00
349,999,910.00
521,155,727.35

549,999,910.00
349,999,910.00
520,937,327.35

136,980,027.00

107,249,982.45
38,745,973.00

39,999,100.00
200,499,895.00

39,999,100.00
200,499,895.00

59,999,979.00

-

1,661,654,542.35

1,661,436,142.35

196,980,006.00

145,995,955.45

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย จํานวน 6,550 หุ้น จํานวน 0.22 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 97.8312 เป็นอัตราร้อยละ 97.8476 ซึ่งเป็น
การซื้อในราคาต่ํากว่าราคาตามบัญชี ส่งผลให้เกิดส่วนต่ําจากการซื้อเงินลงทุน จํานวน 0.19 ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นภายหลังจากการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ถือหุ้นในบริษทั ร่วมโดยมีอตั ราส่วน ดังนี้
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท
ทุนชาระแล้ว อัตราส่วน
วิธีส่วนได้เสีย
ของการลงทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
2553
พันบาท
ร้อยละ
บาท
บาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000
49.00 309,048,546.46 248,153,307.19
- บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
1,170,000
49.00 320,493,602.68 498,003,792.28
รวม
629,542,149.14 746,157,099.47
ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม

ทุนชาระแล้ว

อัตราส่วน
ของการลงทุน

พันบาท

ร้อยละ

100,000

49.00

1,170,000

49.00

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท
49,000,000.00

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
บาท
บาท

49,000,000.00

-

22,050,000.00

573,299,700.00 573,299,700.00
622,299,700.00 622,299,700.00

-

22,050,000.00

งบการเงินของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษทั ร่วมตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ซึ่งได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงือ่ นไข
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และผลกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม มีดังนี้
บริษัทร่วม
สาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
917,331
284,675
2,592,204
135,490
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
2,631,759
1,976,858
3,132,327
(361,288)
บริษัทร่วม

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
พันบาท
พันบาท
786,727
279,427
2,415,973
1,399,058

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
พันบาท
พันบาท
2,164,458
149,432
181,724
(151,082)
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติ ให้บริษัทฯ มีการลงทุน
เพิ่มในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม จํานวน 191.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีนโยบายในการ
ก่อสร้างโรงงานโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่นําสมัย ใช้ พลังงานทดแทน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการ
ผลิต โดยซื้อในราคาพาร์ และสัดส่วนของการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง
17. ไก่ปู่ย่าพันธุ-์ สุทธิ
ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

งบการเงินรวม
ซื้อ

บาท
ราคาทุน
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
52,522,591.56
งานระหว่างเลี้ยงไก่ปู่ยา่ พันธุ์เล็กรุ่น
13,109,897.21
45,728,872.41
รวม
65,632,488.77
45,728,872.41
หัก ค่าเสื่อมพันธุ์สะสม
(25,074,723.90) (47,538,393.57)
สุทธิ
40,557,764.87
ค่าเสื่อมพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

รับโอน

จาหน่าย

โอนออก

บาท

บาท

บาท

52,755,702.31
6,781,233.01
59,536,935.32
-

(52,522,591.56)
(52,755,702.31)
(52,522,591.56) (52,755,702.31)
47,996,519.59
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
52,755,702.31
12,864,300.32
65,620,002.63
(24,616,597.88)
41,003,404.75
47,538,393.57
46,052,851.37

18. ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ
ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

งบการเงินรวม
ซื้อ

รับโอน

จาหน่าย

บาท
บาท
บาท
ราคาทุน
ไก่พ่อแม่พันธุ์
296,881,209.79
419,618,606.14 (414,318,179.26)
งานระหว่างเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เล็กรุ่น
117,072,618.49
402,912,546.06 17,910,193.25
รวม
413,953,828.28
402,912,546.06 437,528,799.39 (414,318,179.26)
หัก ค่าเสื่อมพันธุ์สะสม
(113,854,083.53) (317,266,814.11)
320,103,352.34
สุทธิ
300,099,744.75
ค่าเสื่อมพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
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โอนออก
บาท
(419,618,606.14)
(419,618,606.14)
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
302,181,636.67
118,276,751.66
420,458,388.33
(111,017,545.30)
309,440,843.03
317,266,814.11
295,440,566.94

19. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ประกอบด้วย

ที่ดิน
อาคาร

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

ซื้อ

รับโอน

บาท

บาท

227,691,225.38
2,066,105.12
รวม
229,757,330.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
(1,263,363.80)
(103,302.30)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
(25,570,573.85) (2,887,500.00)
สุทธิ
202,923,392.85
ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ที่ดิน
อาคาร

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

-

งบการเงินรวม
จาหน่าย
บาท

โอนออก
บาท

(350,000.00)
(350,000.00)
-

(40,219,200.00)
(40,219,200.00)
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
187,122,025.38
2,066,105.12
189,188,130.50
(1,366,666.10)
(28,458,073.85)
159,363,390.55
103,302.30
119,322.80

ซื้อ

รับโอน

บาท

บาท

204,647,224.97
246,254,462.64 26,464,771.08
รวม
450,901,687.61 26,464,771.08
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร
(138,352,573.05) (11,708,449.39)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
(11,088,786.50)
(2,887,500.00)
สุทธิ
301,460,328.06
ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จาหน่าย

โอนออก

บาท

บาท

-

(40,219,200.00)
(40,219,200.00)
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
164,428,024.97
272,719,233.72
437,147,258.69
(150,061,022.44)
(13,976,286.50)
273,109,949.75
11,708,449.39
8,508,570.54

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนจํานวน 0.88 ล้านบาท ทั้ง
สองงวดเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 22

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนจํานวน 15.07 ล้านบาท เป็น
หลักทรัพย์ค้ําประกันสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 22
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท
เป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยกรมธนารักษ์ และราคาประมูลที่ได้รับจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดย
มีมูลค่ายุติธรรมสําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 223.27 ล้านบาท และจํานวน 263.49 ล้านบาท
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ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 188.23 ล้านบาท และจํานวน 228.45 ล้านบาท
ตามลําดับ
20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ประกอบด้วย

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ถาวรอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท
418,112,245.93
4,449,237,023.54
1,860,889,660.99
719,467,955.77
300,559,757.79
479,599,285.56
1,042,639.00
998,421,308.31
9,227,329,876.89

ซื้อ

รับโอน

บาท

บาท

27,211,688.46
945,680.74
24,256,184.45
23,321,472.38
23,478,680.65
59,083,691.78
592,545,522.89
750,842,921.35

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
(16,707,979.68)
(1,914,823.43)
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง (2,098,852,607.36) (198,216,857.42)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(1,337,682,759.97) (148,973,730.01)
เครื่องมือเครื่องใช้
(578,198,059.65) (54,631,640.94)
เครื่องใช้สาํ นักงาน
(198,626,046.76) (34,321,702.03)
ยานพาหนะ
(392,710,524.89) (41,615,225.66)
สินทรัพย์ถาวรอื่น
(921,510.96)
(42,719.10)
รวม
(4,623,699,489.27) (479,716,698.59)
สุทธิ
4,603,630,387.62
ค่าเสื่อมราคา สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเป็นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเป็นต้นทุนสินทรัพย์
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเป็นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเป็นต้นทุนสินทรัพย์
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งบการเงินรวม
จาหน่าย
บาท

โอนออก
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

48,533,360.27
493,857,294.66
598,275,269.34
(880,667.65)
(468,278.78) 5,047,109,027.19
442,859,378.09
(591,203.18)
(17,873.68) 2,327,396,146.67
47,330,746.91
(224,674.34)
(744,782.69)
789,150,718.03
18,810,169.32 (3,375,033.92)
(3,248,168.27)
336,225,405.57
16,884,568.00 (21,059,773.99)
(32,300.00)
534,475,471.35
1,042,639.00
230,766,867.92 (14,612,219.73) (1,224,685,401.78)
582,436,077.61
1,403,460,359.85 (40,743,572.81) (1,229,196,805.20) 10,111,692,780.08
-

455,898.28
199,689.50
217,221.72
3,336,328.40
20,830,191.93
25,039,329.83

(18,622,803.11)
20,111.74 (2,296,593,454.76)
(1,486,456,800.48)
701,313.87 (631,911,165.00)
3,014,564.50 (226,596,855.89)
22,228.99 (413,473,329.63)
(964,230.06)
3,758,219.10 (5,074,618,638.93)
5,037,074,141.15

454,912,771.09
24,691,426.26
112,501.24
422,472,423.13
28,126,802.56
195,041.15

ราคาทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ระหว่างทาง
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

ซื้อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับโอน
จาหน่าย

บาท

บาท

83,419,601.81
737,985,438.61
669,736,638.78
117,101,654.11
139,354,238.90
107,745,802.13
477,269,269.81
1,677.41
2,332,614,321.56

454,588.46
945,680.74
7,437,757.17
4,953,617.05
10,629,652.34
5,323,000.00
104,796,881.05
2,651,057.56
137,192,234.37

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
(16,707,979.68) (1,914,823.43)
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง (326,560,756.28) (32,798,008.10)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(478,366,106.66) (79,453,199.62)
เครื่องมือเครื่องใช้
(89,950,130.40) (9,286,229.97)
เครื่องใช้สาํ นักงาน
(90,518,770.30) (16,992,936.83)
ยานพาหนะ
(79,548,061.82) (11,451,102.53)
รวม
(1,081,651,805.14) (151,896,300.48)
สุทธิ
1,250,962,516.42
ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

บาท

44,533,360.27
140,688,748.04
350,563,452.53
10,598,770.37
15,993,167.75
1,062,433.00
1,586,551.97
565,026,483.93

(14,419.87)
(46,834.34)
(1,872,061.23)
(3,265,000.00)
(2,039,547.49)
(7,237,862.93)

-

14,418.87
45,465.62
1,871,999.23
3,264,999.00
5,196,882.72

โอนออก
บาท
(360,403.78)
(636,586.25)
(550,310,531.23)
(2,652,734.97)
(553,960,256.23)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
128,407,550.54
879,259,463.61
1,027,723,428.61
132,607,207.19
163,468,411.51
110,866,235.13
31,302,624.11
2,473,634,920.70

(18,622,803.11)
3,922.70 (359,354,841.68)
(557,804,887.41)
(99,190,894.75)
630,864.70 (105,008,843.20)
(87,734,165.35)
634,787.40 (1,227,716,435.50)
1,245,918,485.20
151,896,300.48
141,485,495.02

- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยสามแห่งได้นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ที่มีอยู่แล้วมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจํานวน 261.34 ล้านบาท และจํานวน 292.73 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีขึ้นในภายหน้า เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันสินเชื่อที่
กลุ่มบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยห้าแห่งมีทรัพย์สินทีค่ ํานวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน
2,166.22 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 330,742.00 บาท และราคาทุน 1,694.46 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 315,112.00 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่คํานวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 557.26
ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,088.00 บาท และราคาทุน 498.42 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 7,585.00 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้นําที่ดิน พร้อมอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งที่มีอยู่
แล้วและที่จะมีขึ้นในอนาคตไปค้ําประกันสินเชื่อและการค้ําประกันตามหมายเหตุ 22
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
บาท

ซื้อ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับโอน
จาหน่าย
โอนออก

บาท
บาท
ราคาทุน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป
9,277,467.50 4,161,944.12
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(3,264,721.64) (2,371,248.50)
สุทธิ
6,012,745.86
ค่าตัดจําหน่ายที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

บาท

บาท

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
13,439,411.62
(5,635,970.14)
7,803,441.48
2,371,248.50
1,639,383.53

22. สินเชื่อและการค้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท ของกลุ่มบริษัท ค้ํา
ประกันโดยเงินลงทุนระยะสั้น ที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคตของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้กับสถาบันการเงิน
กลุ่มบริษัทได้รับสินเชื่อในรูปของวงเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันวงเงินร่วม จํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน
23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000.00
310,000,000.00 180,000,000.00
280,000,000.00
486,223,163.49
142,858,369.47
666,223,163.49
452,858,369.47 180,000,000.00
280,000,000.00

23.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ มีเงื่อนไขดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 180.00 ล้านบาทและ 280.00 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 30 วัน และเมื่อทวงถาม และ 90 วัน และเมื่อทวงถาม
ตามลําดับ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.20 – 3.64 ต่อปี และ 1.78 – 1.95 ต่อปี ตามลําดับ
23.2 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 30.00 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลา 1 – 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 – 2.10 ต่อปี
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23.3 เจ้าหนี้ทรัสต์รซี ีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.03-1.80 ต่อปี
และร้อยละ 2.05 – 2.12 ต่อปี ตามลําดับ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท กลุ่มบริษัท ได้รับสินค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้เครดิตของ
สถาบันการเงิน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสินค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรือจําหน่ายไป
หลักทรัพย์ค้ําประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22
24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
320,000,000.00
557,890,000.00
(80,000,000.00)
240,000,000.00

(143,160,000.00)
414,730,000.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
งบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
557,890,000.00
221,050,000.00
กู้เพิ่มระหว่างงวด
400,000,000.00
จ่ายคืนระหว่างงวด
(237,890,000.00)
(63,160,000.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด
320,000,000.00
557,890,000.00
- เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยสองแห่งมีเงื่อนไข ดังนี้
24.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยแห่งที่หนึง่ มีเงือ่ นไขดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยมีวงเงินกู้ 300.00 ล้านบาท โดยมียอดที่ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 157.89 ล้านบาท ซึ่งมีกําหนดจ่ายคืนเงินต้น ทุก 3 เดือน จํานวน 19 งวด โดยงวดที่ 1 – 18 ชําระงวดละ 15.79 ล้านบาท งวด
ที่ 19 ชําระส่วนที่คงค้างชําระทั้งหมด เริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน นับตั้งแต่วัน
ทําการสุดท้ายของเดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX ระยะเวลาหนึ่งเดือน บวกด้วยส่วนต่างในอัตราร้อย
ละ 1.00 ต่อปี ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ปัจจุบันได้จ่ายชําระครบถ้วนแล้ว
เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจํานวนของบริษัทย่อยมีที่ดินของบริษัทใหญ่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สร้างบนที่ดินของบริษัทใหญ่ พร้อมกับ
ยกผลประโยชน์จากการประกันวินาศภัยในสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทย่อยไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันรวมทั้งมีบริษัท
ใหญ่ และบริษัทย่อยร่วมค้ําประกัน ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว
24.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยแห่งที่สองมีเงื่อนไขดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยมีวงเงินกู้ 400.00 ล้านบาท โดยมียอดที่ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 จํานวน 320.00 ล้านบาท และจํานวน 400.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีกําหนดจ่ายคืนเงินต้น ทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด งวดละ
20.00 ล้านบาท เริ่มชําระงวดแรกในวันทําการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรกเป็นต้นไป และงวดต่อ ๆ ไป
ชําระทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนที่ถึงกําหนดชําระ โดยมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 1 นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก
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ถึงเดือนที่ 12 ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ในอัตรา
ดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75
เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจํา นวนของบริษัท ย่อ ยมีที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้า งที่มีอ ยู่แ ล้ว และที่จ ะมีขึ้น ใน ภายหน้าจากโครงการ
ขยายกําลังการผลิตโรงเลี้ยงไก่ และมีบริษัทใหญ่ร่วมค้ําประกัน
25. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
กลุ่มบริษัทได้ใช้หลักการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อ จ่ายให้แก่พนักงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานจะจ่ายให้กับพนักงานเมื่อออก
จากงาน โดยคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อพิจารณามูลค่าปัจจุบันของภาระหนี้สินและต้นทุนค่าบริการในปัจจุบัน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
230,781,547.00
93,689,719.00
ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน
16,006,531.00
6,539,911.00
ดอกเบี้ยจ่าย
8,423,375.00
3,419,625.00
หัก จ่ายชําระในระหว่างงวด
(2,017,546.00)
(105,085.00)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
253,193,907.00
103,544,170.00
ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.65
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลีย่
ร้อยละ 5.00
อัตราการลาออก
ร้อยละ 0.01-1.00
เกษียณอายุ
55 ปี
26. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
- หุ้นสามัญ
บวก เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
จาก 10 บาท เป็น 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
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มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

10.00

-

-

140,000,000

1,400,000,000.00

1.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

-

-

1.00

-

-

1,260,000,000

-

1.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

พนักงาน มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลีย่
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

ร้อยละ 3.65
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 0.01-1.00
55 ปี

26. ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
-ทุนหุที้น่อสามั
ญ ยกชําระแล้ว
อกและเรี
ที่ 1ญมกราคม
-ณหุวั้นนสามั
- หุ้นสามัญ
บวก เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
- หุจาก
้นสามั10ญ บาท เป็น 1 บาท
บวก เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ณ จาก
วันที่ 10
31 บาท
ธันวาคม
เป็น 1 บาท
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
หุ้น
บาท

10.00

-

-

140,000,000

1,400,000,000.00

1.00
10.00
1.00
1.00

1,400,000,000
1,253,821,000
-

1,400,000,000.00
1,253,821,000.00
-

125,382,100
1,260,000,000

1,253,821,000.00
--

1.00
1.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

1,128,438,900
1,400,000,000

1,400,000,000.00

1.00

1,253,821,000

1,253,821,000.00

1,253,821,000

1,253,821,000.00

27. การจ่ายเงินปันผล
27.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล
จากการดําเนินงานของปี 2553 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จํานวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน
1,253,821,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 376.15 ล้านบาท (จ่ายจริงจํานวน 376.12 ล้านบาท) ปัจจุบันจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งจํานวน
27.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล
จากการดําเนินงานของปี 2552 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.50 บาท จํานวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน
125,382,100 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 313.46 ล้านบาท (จ่ายจริงจํานวน 313.44 ล้านบาท) และจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
3.90 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งจํานวน
27.3 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 45.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
ดังกล่าว จํานวน 22.05 ล้านบาท
27.4 ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว
จํานวน 39.13 ล้านบาท
27.5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว
จํานวน 97.85 ล้านบาท
27.6 ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว
จํานวน 38.75 ล้านบาท
27.7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ของบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว จํานวน 30.00
ล้านบาท
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27.8 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ของบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว จํานวน 30.00
ล้านบาท
27.9 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ของบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.95 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว จํานวน
107.25 ล้านบาท
28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท
หมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
29. ต้นทุนทางการเงิน
ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมค้ําประกันวงเงินกู้ร่วม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่ายของผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
24,272.33
672,190.64
8,423,375.00
135,806,078.74
134,302,689.92
144,253,726.07
134,974,880.56

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
704,131.56
2,439,029.05
3,419,625.00
46,658,224.58
46,570,892.78
50,781,981.14
49,009,921.83

30. ภาษีเงินได้
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคํานวณภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุน สําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
คํานวณกําไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหักและบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรโดยรายการหัก
และบวกกลับที่มีสาระสําคัญได้แก่ ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ส่วนเกินค่าเสื่อมราคารถยนต์ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าการกุศล และขาดทุนจาก
มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน
สําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคํานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่
475 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็น
เวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และบริษัทย่อยคํานวณ
ภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกําไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคํานวณ
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยคํานวณกําไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายหลังการหักและบวก
กลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรโดยรายการหักและบวกกลับที่มีสาระสําคัญได้แก่ ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ส่วนเกินค่าเสื่อม
ราคารถยนต์ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าการกุศล และขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง เป็นต้น
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงาน
ระหว่างทํา
(196,810,592.71)
(2,380,068.08)
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
9,895,762,873.53
8,276,947,840.36
กําไร(ขาดทุน)ในมูลค่าสินค้าคงเหลือ
21,414,980.05
(1,497,029.04)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
1,423,670,942.02
1,343,926,345.93
ค่าเสื่อมราคา
455,016,073.39
422,591,745.93
ค่าเสื่อมพันธุ์
364,805,207.68
341,493,418.31
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
2,371,248.50
1,639,383.53
ค่าขนส่ง
271,149,679.51
294,004,961.04
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
18,690,130.13
17,731,097.85
ค่าสาธารณูปโภค
463,361,000.74
457,450,938.27
ค่าธรรมเนียม
7,551,347.55
8,925,415.98
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
24,942,793.93
22,812,204.32
ค่าส่งเสริมการขาย
21,623,270.49
30,136,989.57
ขาดทุนจากการขายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
18,982,387.00
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
288,186.22
1,090,033.53
ขาดทุนจากการทําลายลูกไก่
3,732,609.74
2,777,207.42
ค่าใช้จ่ายอื่น
99,911,212.90
73,782,660.14
12,877,480,963.67 11,310,415,532.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
บาท
บาท
(103,088,092.11)
5,159,568,103.79
3,753,980.55
744,418,207.39
163,604,749.87
2,371,248.50
75,538,308.41
7,763,943.95
179,071,299.96
1,721,710.79
6,886,114.84
928,426.58
43,460,379.38
6,285,998,381.90

91,296,590.66
5,654,087,087.92
2,825,195.79
767,212,416.08
149,994,065.56
1,639,383.53
112,702,350.05
6,843,093.75
202,202,132.28
1,696,701.74
4,535,060.51
1,432,970.72
39,799,433.45
7,036,266,482.04
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32. รายละเอียดแสดงงบกาไรขาดทุนแยกตามประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
รวม
ส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมการลงทุน
บาท
บาท
บาท
รายได้จากการขาย
2,296,027,733.52
4,163,880,624.74
6,459,908,358.26
ต้นทุนขาย
(2,006,705,490.53)
(3,974,798,614.39)
(5,981,504,104.92)
กาไรขั้นต้น
289,322,242.99
189,082,010.35
478,404,253.34
รายได้เงินปันผลรับในบริษทั ย่อย
196,980,006.00
196,980,006.00
รายได้อื่น
15,714,667.79
94,743,372.36
110,458,040.15
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
305,036,910.78
480,805,388.71
785,842,299.49
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
(69,590,072.79)
(16,291,899.34)
(85,881,972.13)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
(50,482,973.79)
(133,474,618.06)
(183,957,591.85)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
(12,320,283.16)
(22,334,429.84)
(34,654,713.00)
รวมค่าใช้จ่าย
(132,393,329.74)
(172,100,947.24)
(304,494,276.98)
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
172,643,581.04
308,704,441.47
481,348,022.51
ต้นทุนทางการเงิน
(18,003,670.03)
(32,778,311.11)
(50,781,981.14)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
154,639,911.01
275,926,130.36
430,566,041.37
ภาษีเงินได้
(5,058,081.74)
(5,058,081.74)
กาไรสาหรับงวด
154,639,911.01
270,868,048.62
425,507,959.63

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้เงินปันผลรับในบริษทั ร่วม
รายได้เงินปันผลรับในบริษทั ย่อย
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
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งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
รวม
ส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมการลงทุน
บาท
บาท
บาท
2,602,277,974.07
4,602,678,942.58
7,204,956,916.65
(2,202,283,380.74)
(4,515,488,650.95)
(6,717,772,031.69)
399,994,593.33
87,190,291.63
487,184,884.96
22,050,000.00
22,050,000.00
145,995,955.45
145,995,955.45
54,328,269.06
68,080,682.30
122,408,951.36
454,322,862.39
323,316,929.38
777,639,791.77
(107,694,159.73)
(16,555,265.86)
(124,249,425.59)
(49,441,028.43)
(121,992,706.33)
(171,433,734.76)
(8,138,566.44)
(14,672,723.56)
(22,811,290.00)
(165,273,754.60)
(153,220,695.75)
(318,494,450.35)
289,049,107.79
(17,687,179.54)
271,361,928.25
271,361,928.25

170,096,233.63
(31,322,742.29)
138,773,491.34
138,773,491.34

459,145,341.42
(49,009,921.83)
410,135,419.59
410,135,419.59

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกส่วนงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้
ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชาแหละไก่
รายได้จากการขาย-ลูกค้าทั่วไป
-โอนระหว่างส่วนงาน

6,101.15
358.76
6,459.91
กาไรจากการดาเนินงาน
280.28
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
-สินทรัพย์ถาวร
-สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
-สินทรัพย์อื่น ๆ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

1,074.40
299.91
528.27

ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชาแหละไก่
รายได้จากการขาย-ลูกค้าทั่วไป
-โอนระหว่างส่วนงาน

7,040.91
164.05
7,204.96
กาไรจากการดาเนินงาน
286.59
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
-สินทรัพย์ถาวร
-สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
-สินทรัพย์อื่น ๆ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม

1,057.65
299.70
504.20

งบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ผลิต
ธุรกิจ
ตัดบัญชี
และจาหน่าย
โรงฟักไข่ ฟาร์มเลี้ยง อาหารสัตว์ ไก่พ่อแม่ จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไก่ปู่ยา่ พันธุ์
ไก่
พันธุ์
ลูกไก่ อาหารแปรรูป
303.67 2,180.39 4,838.82
2.25 291.72
456.75
39.28
14,214.03
1,389.59 4,128.61 5,340.69
229.82
12.14
132.51 (11,592.12)
1,693.26 6,309.00 10,179.51
232.07 291.72
468.89
171.79 (11,592.12) 14,214.03
103.86
36.03
922.86
81.96
61.95
1.31
64.73
1,552.98
(111.29)
2.05
(144.25)
(76.75)
(19.35)
1,203.39
ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

377.70
2.28
406.29

1,657.64
0.62
620.62

1,197.93
64.55
2,212.13

123.61
67.73

24.15

14.99
7.64
26.49

215.74
0.06
56.29

4,662.01
375.06
3,941.97
1,089.36
10,068.40

งบการเงินรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ผลิต
ธุรกิจ
ตัดบัญชี
และจาหน่าย
โรงฟักไข่ ฟาร์มเลี้ยง อาหารสัตว์ ไก่พ่อแม่ จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไก่ปู่ยา่ พันธุ์
ไก่
พันธุ์
ลูกไก่ อาหารแปรรูป
169.42
271.11 4,319.61
1.30 400.99
247.46
21.68
12,472.48
1,063.88 4,754.09 4,364.01
189.65 101.50
6.96
125.66 (10,769.80)
1,233.30 5,025.20 8,683.62
190.95 502.49
254.42
147.34 (10,769.80) 12,472.48
26.72
3.76
863.20
43.26 107.77
5.29
44.69
1,381.28
(1.52)
0.52
(134.97)
(57.85)
(21.15)
1,166.31
ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

326.86
0.34
385.13

1,462.64
0.22
481.38

1,026.61
39.78
1,858.31

138.12
66.50

21.90

15.28
1.99
19.66

234.43
0.01
55.35

4,261.59
342.04
3,392.43
1,220.38
9,216.44
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจชําแหละไก่ ธุรกิจโรงฟักไข่ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจไก่พ่อแม่
พันธุ์ ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจไก่ปู่ย่าพันธุ์ กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานนั้นเกิดขึ้นจากยอดรายได้หักต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ระบุได้ของส่วนงานธุรกิจนั้น
เกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แสดงไว้ในหมายเหตุ 9.1)
ส่วนเกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้
นโยบายการกําหนดราคา
ขายสินค้า
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอิงราคาตลาด
ซื้อสินค้า
ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอิงราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายสุทธิในประเทศ และต่างประเทศต่อ
ยอดขายสุทธิรวม ดังนี้
(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม)
ตามงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ยอดขายสุทธิในประเทศ
86.72
78.84
ยอดขายสุทธิตา่ งประเทศ
13.28
21.16
34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) และการทําสัญญาใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อัตราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็
ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า
34.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์
90.71
106.00
0.75
0.25
พันธบัตรรัฐบาล-ตราสารหนี้ อายุ 90 วัน
10.00
3.10
เงินเบิกเกินบัญชี
6.375-7.90
6.12-6.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
180.00
310.00
3.20-3.64
1.50-2.10
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
486.22
142.86
1.03-1.80
2.05-2.12
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
320.00
557.89
2.17-5.19
2.12-5.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2,000.00
1,998.10
6.00
6.00

120

เงินฝากออมทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
30.89
35.17
0.75
0.25
6.625-7.90
6.15-6.75
180.00
280.00
3.20-3.64
1.78-1.95
5.00
2.00
692.20
692.20
6.00
6.00

34.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการรับชําระค่าสินค้าและจ่ายชําระค่าสินค้าในสกุล
เงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับการรับชําระค่าสินค้า ดังนี้
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
สินทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)
13.39
20.04
13.39
20.04
(ล้านยูโร)
0.67
6.34
0.67
6.34
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
444.15
868.30
444.15
868.30
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
457.74
861.81
457.74
861.81
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
นอกเหนือจากรายการที่ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว กลุ่มบริษัทมี สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)
0.03
(ล้านยูโร)
0.28
0.28
หนี้สินที่ไม่ได้ปอ้ งกันความเสีย่ ง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา)
0.40
8.49
(ล้านเยน)
5.29
5.29
-
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34.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อไม่มากนัก เนื่องจากในส่วนที่เป็นการส่งออกบริษัทฯ ให้ ลูก ค้า โอนเงิน ให้บ ริษัท ฯ
ก่อนจึงจะส่งมอบสินค้า และลูกค้าอีกส่วนหนึ่งจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต มาให้กับบริษัทฯ และเมื่อทําการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ
สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทันทีส่วนลูกค้าที่เป็นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็นผู้ซอื้ รายย่อยทั่วไปจะซื้อสินค้าเป็นเงินสด ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ บริษัทฯ จะพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อสินค้าและความสามารถในการชําระเงิน
ของลูกค้านั้น สําหรับบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สิ นเชื่อจากการไม่ได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้การค้าทั่วไป โดยมีการพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของลูกหนี้การค้าทั่วไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ และพิจารณาให้ลูกหนี้การค้านําหลักทรัพย์มา
ค้ําประกันด้วย สําหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่วนลูกหนี้
การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อยเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ชําระหนี้ เนื่อ งจาก
ลูกหนี้มีการค้างชําระอยู่ในเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ได้
34.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราในตลาด กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
35. ปัญหาจากโรคไข้หวัดนกระบาด
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหา การระบาดของโรคไข้หวัดนก ทําให้ประเทศผู้นําเข้าได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สิงคโปร์ เกาหลีใต้
ฮ่องกง ฯลฯ ยินยอมให้นําเข้าเฉพาะเนื้อไก่ปรุงสุกเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นสาระสําคัญ
36. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
36.1 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
Letter of Guarantee
88.47
70.34
Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้
1,814.63
2,137.10
การค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ ให้กับบริษัทย่อย
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,398.57 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
320.00
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,303.41 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
587.89
การค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ ร่วมกับบริษัทย่อย
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,311.08 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,302.13 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
-
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Letter of Guarantee
Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้
การค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ ให้กับบริษัทย่อย
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,398.57 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,303.41 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
การค้าํ ประกันวงเงินสินเชือ่ ร่วมกับบริษัทย่อย
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,311.08 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
- วงเงินที่คา้ํ ประกัน 1,302.13 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ล้านบาท
ล้านบาท
41.77
28.76
73.66
125.33
320.00
-

587.89
-

36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันในการรับซื้อคืนไก่ใหญ่พันธุ์เนื้อตามสัญญาขายลูกไก่พันธุ์
เนื้อ โดยประกันราคารับซื้อคืน ซึ่งมีเงื่อนไขรับซื้อคืนในจํานวนร้อยละ 95 ของจํานวนลูกไก่พันธุ์เนื้อตามสัญญาดังกล่าว จํานวน
29.59 ล้านบาท และจํานวน 16.20 ล้านบาท ตามลําดับ
36.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันในการรับซื้อคืนไก่พันธุ์ไข่สาว ตามสัญญาขายลูกไก่
พันธุ์ไข่ โดยประกันราคารับซื้อคืนในราคาตัวละ 93 บาท, 114 บาท และตัวละ 93 บาท ตามลําดับ ซึ่งมีเงื่อนไขรับซื้อคืนในจํานวนร้อย
ละ 95 ของจํานวนลูกไก่พันธุ์ไข่ตามสัญญาดังกล่าวจํานวน 10.76 ล้านบาท และจํานวน 7.73 ล้านบาท ตามลําดับ
36.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง กับบริษัทแห่งหนึ่งจํานวน 1 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 21
สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยมีมูลค่าที่จะต้องจ่ายชําระจนสิ้นสุดสัญญาดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
0.24
0.36
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.24
รวม
0.24
0.60
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันในการทําสัญญาซื้อทรัพย์สิน ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
จํานวนเงิน 1.71 ล้านยูโรเท่ากันทั้งสองปี
36.6 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพื้นที่สํานักงาน ค่าเช่าอาคารโรงงาน ค่าเช่าฟาร์ม และค่าเช่าอาคารพาณิชย์
โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปีกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลภายนอกโดยมีระยะเวลาเช่า 2 ปี และ 3
ปี ซึ่งมีมูลค่าที่จะต้องจ่ายชําระจนสิ้นสุดสัญญาดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
11.69
17.05
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3.54
9.83
รวม
15.23
26.88
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36.7 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อัตราค่าเช่า 40,000.00 บาทต่อเดือน และเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ายินยอม
ขายสิ่งปลูกสร้าง อาคารพร้อมอุปกรณ์และบรรดาส่วนควบที่ติดตั้งหรือเป็นส่วนประกอบของอาคาร ที่ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าให้กับผู้ให้เช่า
โดยมีมูลค่าที่จะต้องจ่ายชําระจนสิ้นสุดสัญญาดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
0.48
0.48
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1.92
1.92
เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
2.40
2.40
เกินกว่า 10 ปี
0.84
1.32
รวม
5.64
6.12
36.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 593,544.10 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และจํานวน 123,044.60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามลําดับ
36.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีการทําสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้างโรงงานโดยมีมูลค่างานตามสัญญาเป็นจํานวน 34.90 ล้าน
บาท มูลค่าที่จ่ายชําระแล้วจํานวน 23.22 ล้านบาท และมีมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาที่ต้องจ่ายชําระอีกจํานวน 11.68 ล้านบาท
36.10 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้างอาคารพักอาศัยให้พนักงานเช่า โดยมีกําหนดระยะเวลา 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่า มูลค่าทั้งสิ้น 22.38 ล้านบาท โดยมีมูล
ค่าที่จะต้องจ่ายชําระจนสิ้นสุดสัญญาดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
1.02
1.02
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
4.33
4.22
เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
5.77
5.72
เกินกว่า 10 ปี
6.31
7.49
รวม
17.43
18.45
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
การดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราหนี้สินต่อทุนเป็น 0.68 : 1 และ 0.71 : 1 ตามลําดับ และงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.45 : 1 และ 0.43 : 1 ตามลําดับ
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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