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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
Financial Highlights

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

2555

2554

2553

15,370
15,651
996
197
41
0.03

14,210
14,433
2,224
1,435
1,203
0.96

12,472
12,692
2,025
1,380
1,166
0.93

5,504
12,869
4,655
7,249
5,620

3,847
10,068
1,427
4,084
5,984

3,295
9,216
1,258
3,839
5,377

1.18
6.48
0.36
1.29

2.70
15.65
12.48
0.68

2.62
16.24
13.44
0.71

ผลการดำ�เนินงานรวม
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

ฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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สารจากประธานกรรมการ
Chairman’s Message

ปี 2555 ที่ผา่ นมานั้นเป็นปีที่อุตสาหกรรมเกษตรและผู้ประกอบการ

เลี้ยงไก่ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ในประเทศที่ตกต�่ำ ไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ ไก่เนื้อ ชิ้นส่วนไก่ และ
สินค้าไก่แปรรูป อันเนื่องมาจากภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ประกอบ
กับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น_การปรับค่าแรงขั้นต�่ำ_และต้นทุนการ
ขนส่งที่ปรับสูงขึ้น_โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เกิดภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกพืชทางการเกษตรในช่วงเดือนกรกฎาคม
2555 _ จึ ง ท�ำให้ ร าคาถั่ ว เหลื อ งและกากถั่ ว เหลื อ งปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เป็ น
ประวัติการณ์_ด้วยปัจจัยดังกล่าว_จึงท�ำให้ผลประกอบการของกลุ่ม
บริษัทฯ ในปี 2555 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
แม้ว่าปี_ 2555_ จะเต็มไปด้วยความท้าทาย_ แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่เช่นกัน_เช่น_การที่กลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปอนุมัติให้น�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้อีกครั้ง_หลังจาก
ห้ามน�ำเข้าตั้งแต่ปี 2547 จึงท�ำให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
สามารถขยายตัวได้ดีในช่วงปลายปี 2555 อีกทั้งการบริโภคเนื้อไก่ใน
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ประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่มีราคาถูก จึง
ท�ำให้มีการใช้เนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ในการประกอบธุรกิจอาหารมากขึ้น
ดังนั้น_บริษัทฯจึงเร่งพัฒนาและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่รุนแรง_โดยเน้นกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ_อีกทั้งบริษัทฯ_มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง_เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพและมีต้นทุน
ต�่ำ_เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน_นอกจากนี้_บริษัทฯเน้น
เรื่องระบบการเลี้ยงไก่แบบครบวงจรซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ_ไม่ว่า
จะเป็นการผลิตอาหารไก่ที่มีคุณค่าและโภชนาการที่ดี ระบบการเลี้ยง
ไก่ที่มีประสิทธิภาพ_และระบบการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย _อีกทั้ง_บริษัทฯให้ความส�ำคัญเรื่องมาตรฐาน
การผลิตและคุณภาพสินค้า โดยบริษัทฯได้ผา่ นการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO
14001, และ British Retail Consortium (BRC)
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อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ บริษัทฯจึงให้
ความส�ำคัญเรื่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับของบริษัทฯที่สามารถ
ตรวจสอบได้ทั้งระบบตั้งแต่ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง
ไก่ และการผลิตเนื้อไก่แปรรูป เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปของบริษัทฯมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด
บริษัทฯ เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินธุรกิจ_บริษทั ฯ ยัง
ให้ความส�ำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ_โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร ดูแลใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงานของพนักงาน_นอกจากการจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว _บริษัทฯได้จัดท�ำ
โครงการรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าในนามของประธานคณะกรรมการบริษัท GFPT ขอขอบคุณผู้
ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นบริษัทฯเสมอมา ขอขอบคุณลูกค้า
และคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่ร่วมก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และ
ก�ำลังความคิด_ทุ่มเทให้กับบริษัทฯจนน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จอันน่าภาค
ภูมิใจ_ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเต็มที่
จากท่านทั้งหลายต่อไปเพื่อผลักดันให้บริษัท GFPT ก้าวหน้าเติบโตต่อ
ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
Company Information

GFPT
บริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

:: บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
:: ผลิตและจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:: 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริษัท
:: 0107537001471
โทรศัพท์
:: 0 2473 8000
โทรสาร
:: 0 2473 8398
Home Page
:: www.gfpt.co.th
ทุนจดทะเบียน
:: 1,400,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:: 1,253,821,000 บาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: 1,253,821,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: หุ้นสามัญ

KT
บริษัท

บริษัทย่อย
:: บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด

(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
:: ผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:: 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริษัท
:: 0107537001463
โทรศัพท์
:: 0 2473 8000
โทรสาร
:: 0 2473 8398
Home Page
:: www.ktfeedmill.co.th
ทุนจดทะเบียน
:: 400,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:: 400,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: 40,000,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น
:: 97.86%
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GP
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อย
:: บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด
:: ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
:: 312 ถนนพระรามที่ 2

แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
:: 0105536132457
:: 0 2473 8000
:: 0 2473 8398
:: 200,000,000 บาท
:: 200,000,000 บาท
:: 20,000,000 หุ้น
:: หุ้นสามัญ
:: 99.99%
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FKT
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อย
:: บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำ�กัด
:: ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์่
:: 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
:: 0105521016944
:: 0 2473 8000
:: 0 2473 8398
:: 350,000,000 บาท
:: 350,000,000 บาท
:: 35,000,000 หุ้น
:: หุ้นสามัญ
:: 99.99%

MKS
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัทย่อย
:: บริษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำ�กัด
:: ฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้
:: 312 ถนนพระรามที่ 2

แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริษัท
:: 0105524028536
โทรศัพท์
:: 0 2473 8000
โทรสาร
:: 0 2473 8398
ทุนจดทะเบียน
:: 550,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:: 550,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: 55,000,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น
:: 99.99%

GFF

บริษัทย่อย

บริษัท
ประเภทธุรกิจ

:: บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด
:: ผลิตและจำ�หน่าย

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:: 312 ถนนพระรามที่ 2

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

7

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
:: 0105525001496
:: 0 2473 8000
:: 0 2473 8398
:: 40,000,000 บาท
:: 40,000,000 บาท
:: 400,000 หุ้น
:: หุ้นสามัญ
:: 99.99%
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McKey
บริษัท

บริษัทร่วม
:: บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
:: ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:: 210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ก.ม. 20.5 ตำ�บลบางเสาธง
กิ่งอำ�เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
10540
เลขทะเบียนบริษัท
:: 0115536003282
โทรศัพท์
:: 0 2315 4763-4
0 2315 4766-7
โทรสาร
:: 0 2315 4765
ทุนจดทะเบียน
:: 100,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:: 100,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: 1,000,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น
:: 49.00%

GFN
บริษัท

บริษัทร่วม
:: บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร

(ประเทศไทย) จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
:: ผลิตและจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่่
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:: 77 หมู่ที่ 4 ตำ�บลห้างสูง
อำ�เภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190
เลขทะเบียนบริษัท
:: 0105551130397
โทรศัพท์
:: 038 932 900
โทรสาร
:: 038 932 999
ทุนจดทะเบียน
:: 3,014,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:: 3,014,000,000 บาท
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: 30,140,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายแล้ว :: หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น
:: 49.00%
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

โทรศัพท์
Home Page

:: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
:: 0 2229 2888
:: www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:: -ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี

:: บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์
เซอร์วิสเซส จำ�กัด

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail

:: อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14
128/150-153 ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
:: 0 2214 6464
:: 0 2214 6065
:: skaudit@skaccountant.com
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
Major Development of the Company

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจ
การผลิตและจ�ำหน่ายเนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2524 : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) จำ�กัด” โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ
1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จำ�กัด (ประเทศไทย)			
ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
2. บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จำ�กัด (ประเทศนิวซีแลนด์)		
ถือหุ้นในสัดส่วน 34%
3. บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (ประเทศลักเซ็มเบอร์ก)
ถือหุ้นในสัดส่วน 15%
:
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เทรดดิ
้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ได้ถอนทุนออกไป
2528
โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์รับซื้อหุ้นไว้ทั้งหมด
:
ได้
ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
2530
เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกำ�ลังการผลิตในการชำ�แหละไก่ 6,000 ตัวต่อชั่วโมง
:
ได้
ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท
2532
เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมทำ�ให้มีกำ�ลังการผลิตในการชำ�แหละไก่ 7,200 ตัวต่อชั่วโมง
: ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จำ�กัด” ในเดือนตุลาคม
และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด”ในเดือนธันวาคม
:
ได้
ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท
2533
เพื่อลงทุนซื้อหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย 2 แห่ง เพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ คือ
1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและจำ�หน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่และลูกไก่พันธุ์เนื้อ
2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
:
ได้
ล
งทุ
น 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด
2534
ดำ�เนินธุรกิจในการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: ได้ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
: ได้ซื้อหุ้น 65% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึ่งดำ�เนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
2535 : เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาททุนเรียกชำ�ระแล้ว 570 ล้านบาท
2536 : ได้ลงทุน 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น (อเมริกา) จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51%
โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 100 ล้านบาท
2537 : บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำ�กัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำ�กัด”
: บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจำ�กัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำ�กัด”
2541 : บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด (มหาชน) ได้ทำ�การเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 : ได้ทำ�การเพิ่มทุนเรียกชำ�ระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท
2545 : ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มเติม ทำ�ให้มีสัดส่วนใหม่จาก 65% เป็น 96.5%
2546 : ได้ทำ�การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท
และเพิ่มทุนเรียกชำ�ระแล้วจาก 626.91 ล้านบาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท
: ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
2551 : ได้ลงทุน 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 1,170 ล้านบาท
2553 : แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท แต่
จำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น
2554 : ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มเติมทำ�ให้มีสัดส่วนใหม่จาก 96.5% เป็น 97.85%
2555 : ได้ทำ�การเพิ่มทุน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49%
จำ�นวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว ดังนี้ี
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 ล้านบาท เป็น 1,514 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้านบาท)
- เดือนธันวาคม
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 ล้านบาท เป็น 3,014 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้านบาท)
: ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มเติม ทำ�ให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86%
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
Group Structure
KT

97.86%

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว

GP

99.99%

บริษัท จีพี บริดดี้ง จำกัด

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกปูยาพันธุ

FKT

99.99%

บริษัท ฟารมกรุงไทย จำกัด
ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกพอแมพันธุ

MKS

99.99%

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟารม จำกัด
ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกเนื้อ

GFPT

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจชำแหละไกและ
แปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อไก

GFN

49%

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจชำแหละไกและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก

McKey

49%

บริษัท แม็คคีย ฟูด เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารกึ่งสำเร็จรูปแชแข็ง
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GFF

99.99%

บริษัท จีเอฟ ฟูดส จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารแปรรูป
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การประกอบธุรกิจ

Business Operations

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2524 โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน_1,400,000,000_บาท และทุนเรียกช�ำระแล้ว
1,253,821,000_บาท_บริษัท_GFPT_เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ หลั ก _คื อ _การช�ำแหละและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ ไก่ โ ดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ_ได้แก่_ชิ้นส่วนไก่สด_และผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรูปปรุงสุก_รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่_จ�ำหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและของลูกค้า_โดยจัดจ�ำหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ_ในปี _ 2555_บริ ษั ท ฯมี ก�ำลั ง การผลิ ต
และแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่_124,600_ตันต่อปี_และมีก�ำลังการผลิตไก่
ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี_มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ
บริษัทฯและบริษัทย่อย_ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร_โดยขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ยา่ พันธุ์
สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สาย
ธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
ไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การด�ำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ลักษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 97.86% ใน
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุน
จดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ด�ำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ_ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท_KT_คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บก
โดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT
และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป ส�ำหรับอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท
KT จ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำทั่วไป
ในปี 2555 บริษัทฯมีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,111,000 ตัน
ต่อปี โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 แห่ง โรงงานผลิตอาหาร
สัตว์น�้ำ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีก�ำลังการผลิตรวม
599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีก�ำลังการผลิต 512,000 ตันต่อปี นอกจากนี้
ยังมีฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ผลิตไข่เชื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท FKT
ในปี 2555 มีก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่ 3 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้น

ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (“บริษัท
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์_เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อแล้วจ�ำหน่าย
ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อให้กับบริษัท FKT, บริษัท KT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ทั่วไป ในปี 2555 บริษัท GP มีก�ำลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
เท่ากับ 1,000,000 ตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 4 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์ม
ทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (“บริษัท
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อแล้วจ�ำหน่ายให้กับ
บริษัท MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ โดยจ�ำหน่ายให้กับ
บริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ท�ำฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในปี 2555
บริษัท FKT มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 90 ล้านตัว
ต่อปี ส่วนก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 5 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจ�ำนวน 5 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่
จ�ำนวน 1 ฟาร์ม โดยฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS
ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท
FKT เพื่อเลี้ยงจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วขายไก่เนื้อให้กับบริษัท
GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2555 บริษัท MKS มี
ก�ำลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 73 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ทั้งหมด 12 ฟาร์ม โดยฟาร์มทั้งหมดตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับลูกไก่
เนื้อที่เกินก�ำลังการผลิตจะจัดจ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงอิสระภายนอก
บริษัทได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (“บริษัท
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัท GFF ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป_ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
GFF ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่ง
จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่านศูนย์
จ�ำหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2555 บริษัท GFF มี
ก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 6,600 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง โดย
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
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บริษัทฯได้ลงทุน 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาท บริษัท McKey ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึ่ง
ส�ำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ในปี 2555 บริษัทฯมีก�ำลัง
ผลิตรวมเท่ากับ 30,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สมุทรปราการ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ง
กับทางบริษัทฯ

บริษัทฯได้ลงทุน 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท
GFN_ ด�ำเนินธุรกิจ ช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จ ากเนื้อไก่_ เพื่อ
จ�ำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่
สูงสุดที่ 81,600 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 18,000 ตันต่อ
ปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ
เป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้  (Income Structure)
สายผลิตภัณฑ์

ดำ�เนิน
การโดย

ชำ�แหละไก่/แปรรูป

GFPT

อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
จำ�หน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

%
การถือ
หุ้น

2555
รายได้
(ล้านบาท)

%

2554
รายได้
(ล้านบาท)

%

2553
รายได้
(ล้านบาท)

%

5,803.86

37.76

6,101.15

42.94

7,040.91

56.45

KT

97.86

5,294.03

34.44

4,838.82

34.05

4,319.61

34.63

FKT,GP,
MKS
MKS
KT
GFF

99.99

3,528.15

22.96

2,521.11

17.75

463.03

3.72

99.99
97.86
99.99

136.10

0.89

291.72

2.05

400.99

3.22

607.67

3.95

456.75

3.21

247.46

1.98

14,209.55 100.00

12,472.00

100.00

รวม

15,369.81 100.00

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจชำ�แหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็นร้อยละ 37.76 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 34.44
สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ 22.96 ธุรกิจจำ�หน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 0.89 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 3.95 ตาม
ลำ�ดับ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกส่วนงาน
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
(1) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำ�คัญจากการลงทุน ดังนี้

บริษัท / กิจการ

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่
สิ้นสุด

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

2548 - 2556
2550 - 2558
2554 - 2562
2554 - 2562
2549 - 2557
2552 - 2560
2555 – 2563
2548 - 2556
2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
2549 - 2557

บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์

ชลบุรี

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

บจก. จีพี บรีดดิ้ง
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

ชลบุรี

1776(2)/2545
1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553
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
1022(2)/2555
1187(2)/2553
1591(2)/2553
1932(2)/2548

สมุทรปราการ

2109(3)/อ./2553

ชลบุรี

1977(2)/2552
1978(3)/2552
2258(3)/2555

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

สมุทรปราการ

1106/2541

บมจ. จีเอฟพีที

สมุทรปราการ

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ไก่ชำ�แหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2559
2553 – 2561
2553 – 2561
ยังไม่เริ่มมีรายได้

(2) ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้

บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่
สิ้นสุด
2541 – 2557
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
Business Outlook

สถานการณ์ในปี 2555
ภาวะการผลิต

ในปี 2555 ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แม้ว่าประเทศผู้น�ำในการผลิต เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
บราซิลจะผลิตได้น้อยลงไปก็ตาม_ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผล
เนื่องมาจากความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นทดแทนเนื้อ
สัตว์ประเภทอื่น เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกและมี
ไขมันต�่ำ นอกจากนั้นความต้องการบริโภคที่ยังสามารถขยายตัวได้ดี
ในประเทศที่ระดับการบริโภคเนื้อไก่ต่อคนยังค่อนข้างต�่ำ เช่น ประเทศ
เม็กซิโก ประเทศจีน และประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปตะวันออกซึ่งเป็น
ปัจจัยผลักดันให้การผลิตยังคงขยายตัวต่อไปได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี
2555 ก็ท�ำให้การผลิตโดยรวมยังเพิ่มได้ไม่มากนัก
ในปี 2555 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 82.422
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 1.71 โดยประเทศสหรัฐอเมริกายัง
คงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามด้วยประเทศจีน
ประเทศบราซิล และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ตามล�ำดับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไก่เนื้อในปี 2555 ได้ประมาณ
16.476 ล้านตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 1.7 ในขณะที่
ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว
13.700 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.8 ส่วนประเทศบราซิลซึ่ง
เป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 12.750 ล้านตัน ลด
ลงจากปี 2554 เล็กน้อยคือประมาณร้อยละ 1.54 ในขณะที่กลุ่มสหภาพ
ยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ
1.8 คือผลิตได้ประมาณ 9.480 ล้านตัน
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555 มีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 1,264 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว 1.830 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.9 การผลิตในประเทศที่ขยายตัวขึ้นส่วน
หนึ่งเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นยังมีการขยายตัวอีกส่วนหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดส่งออกซึ่งแม้อัตราเติบโตในส่วนนี้จะไม่สูงนัก แต่ก็มีส่วนช่วยให้
การผลิตยังคงเติบโตได้ต่อไป

ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
ความต้องการบริโภคเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ขยายตัวขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แม้วา่ ราคาน�้ำมันที่สูงขึ้นในปี 2555 จะท�ำให้อัตรา
เงินเฟ้อสูงขึ้นตามไปด้วย_แต่ก็มีผลกระทบต่อการบริโภคไม่มากนัก
เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อยังอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
อ�ำนาจซื้อได้ และราคายังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
นอกจากนั้น การเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อเป็นวัตถุดิบ ก็มีส่วนช่วยให้ความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่ม
ขึ้นได้มาก การที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะมีส่วนช่วยหักล้างผลกระทบจากการที่ราคา
วัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตส่วนส�ำคัญไปได้บาง
ส่วน ท�ำให้ธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อของไทยได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าที่
คาดหมาย
ในปี _ 2555_ปริ ม าณความต้ อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ เ นื้ อ ใน
ประเทศมีราว 1.292 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.4 ส่วน
ปริมาณบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเฉลี่ยต่อคนนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
ประมาณ 18.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี 2554 เป็น 19.8 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปีในปี 2555

การส่งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 538,500 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 16.4
และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมราว 68,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 ร้อยละ 11.18 การที่อัตราการเพิ่มของมูลค่าต�่ำกว่าอัตราเพิ่มของ
ปริมาณส่งออกนั้นเป็นเพราะราคาส่งออกที่ค่อนข้างต�่ำ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี
อุปสรรคส�ำคัญของการส่งออกในปี 2555 นั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก
การแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้น
ตัวมากนักจากภาวะถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นตลาด
ส่งออกหลักของประเทศไทย คือ สหภาพยุโรป นอกจากนั้นยังเป็น
เพราะตลาดสหภาพยุโรปเพิ่งจะอนุญาตให้มีการน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจาก
ประเทศไทยในช่วงปลายปี 2555 ท�ำให้การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
ในช่วงต้นปีมีเพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ปรุงสุกประเภท
ต่างๆ เท่านั้น ปัญหาการห้ามน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งนี้ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากในอดีตช่วงก่อนการระบาด
ของไข้หวัดนกนั้น ประเทศไทยเคยส่งออกไก่สดแช่แข็งเป็นมูลค่ากว่า 2
หมื่นล้านบาทต่อปี
ในด้ า นของตลาดส่ ง ออก _ สหภาพยุ โรปถื อ เป็ น ตลาดส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อที่ส�ำคัญที่สุด โดยในปี 2555 ประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 229,900 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง
ประมาณร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการที่ประเทศ
ไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปได้ในช่วงปลายปี
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เปรียบเทียบเปนเชิงกราฟ (ปริมาณสงออก)

ปริมาณ : ตัน
ปริมาณไกแปรรูป

ปริมาณไกสดแชแข็ง

450,000
400,000
350,000

160,000

84,600

27,258

17,054

18,260

14,367

11,052

2,662

96

200,000

26,137

250,000

388,913

300,000

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

460,000

453,900

435,267

418,005

378,809

387,127

322,471

294,295

50,000

191,739

157,074

100,000

265,023

150,000

2554 2555(E) 2556(F)

ถึงแม้ว่าการเติบโตของตลาดในสหภาพยุโรปจะค่อนข้างสูง แต่ก็ยังต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพราะโควต้าที่ได้รับ
ยังคงน้อยกว่าปริมาณส่งออกก่อนถูกยกเลิกการน�ำเข้า เนื่องจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2547
นอกจากนั้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศของสหภาพยุโรป ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่ท�ำให้การ
เติบโตไม่สามารถขยายตัวได้มากเท่าที่ควร
ส�ำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของประเทศไทยนั้น ในปี 2555 มีปริมาณส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อประมาณ 218,100 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.1 การที่ประเทศญี่ปุ่นน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากผลของการลดอัตราภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
จากประเทศไทย ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างกัน (JTEPA) และความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งด้านฝีมือแรงงาน และด้านระยะทางการขนส่ง เมื่อเทียบกับประเทศบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งส�ำคัญด้วย
นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไปยังตลาดอื่นๆ ยังมีปริมาณการส่งออก
ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน โดยในปี 2555 มีปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อประมาณ 90,500 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นนี้นอกจากจะเป็นผลจากการพยายามขยายตลาดออกไป
นอกเหนือจากกลุ่มตลาดหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งออกแล้ว ยังเป็นเพราะหลายประเทศที่เคยห้าม
น�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศกานา ประเทศบาห์เรน ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอียิปต์ ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว ประเทศบรูไน ประเทศเนปาล และประเทศศรีลังกา ได้ยอมให้มีการน�ำเข้า
ได้ใหม่เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปด้วย
สัดสวนการสงออกผลิตภัณฑไกเนื้อของไทยในตลาดตางประเทศ
เปรียบเทียบระหวางป 2554-2556
2554

2555

2556

ญี่ปุน

ปริมาณ
(ตัน)
205,602

สัดสวน
(รอยละ)
44.5

ปริมาณ
(ตัน)
218,100

สัดสวน
(รอยละ)
40.5

ปริมาณ
(ตัน)
240,000

สัดสวน
(รอยละ)
38.7

สหภาพยุโรป

198,151

42.8

229,900

42.7

280,000

45.2

อื่น ๆ

58,772

12.7

90,500

16.8

100,000

16.1

รวม

462,525

100.0

538,500

100.0

620,000

100.0

ตลาด

ที่มา: สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย
หมายเหตุ: ป 2555 เปนคาประมาณการ
ป 2556 เปนคาพยากรณ
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แนวโน้มปี 2556
ภาวะการผลิต

ปริ ม าณการผลิ ต ไก่ เ นื้ อ ของประเทศไทยยั ง คงมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
ขยายตัวต่อไปในปี 2556 โดยคาดว่าจะมีปริมาณผลิตรวมราว 1,322
ล้านตัวหรือประมาณ 1.914 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ
ร้อยละ 1.1 การผลิตเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการคาดหมายว่าภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นกว่าปี 2555 การเติบโตทางเศรษฐกิจท�ำให้
การบริโภคภายในประเทศขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไก่สดแช่แข็ง
ของประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้เต็มโควต้าอีกครั้ง
หนึ่ง และคาดว่าประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะอนุญาตให้น�ำเข้าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทยได้เช่นกันในปี 2556 ก็น่าจะท�ำให้สามารถส่งออกได้ดี
ขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้ง
จากผลของการที่ราคาน�้ำมัน และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบกับการที่ผู้ผลิตต้องปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล คาดว่าจะมีผลทางลบต่อการเติบโต และส่งผลให้อัตราเพิ่มของ
การผลิตไม่มากเท่าที่ควร
จะเห็นได้ว่า_มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิตและท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่าที่คาด
หมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนการผลิตส่วนส�ำคัญ เนื่องจากประเทศไทยยังจ�ำเป็นต้องน�ำ
เข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ_ท�ำให้ต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์อาจผันผวนได้ง่าย เพราะขึ้นอยู่กับราคาในตลาดต่างประเทศที่ไม่
แน่นอน ถ้าหากราคาวัตถุดิบสูงก็จะท�ำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อสูงตาม
มาในที่สุด

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทย
ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555 (E)
2556 (F)

ไก่สดแช่แข็ง
ปริมาณ
มูลค่า

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
84,600
160,000

10,951
17,221
14,817
15,990
23,096
24,589
28,105
1,725
6
97
522
862
1,242
1,147
1,886
6,007
11,361

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุ: ปี 2555 เป็นค่าประมาณการ
ปี 2556 เป็นค่าพยากรณ์
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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
435,267
453,900
460,000

รวม
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
63,092
68,253

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
462,525
538,500
620,000

ปริมาณ: ตัน
มูลค่า: ล้านบาท

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
62,150
69,099
79,614
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ภาวะการตลาด

ปัจจัยทางลบ

ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อภายในประเทศมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้
พอสมควรตามภาวะเศรษฐกิจที่ส่อเค้าว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น และการที่
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าโปรตีนสูงแต่ราคาถูกกว่า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทอื่น ก็ท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อ
การขยายตัวของความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อได้ค่อนข้างมาก
ด้วย
ส่วนด้านตลาดต่างประเทศนั้น แม้วา่ ยังมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อ
ไปเช่นกัน แต่การที่ตลาดจะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ_ที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการขยายตัวดัง
กล่าวนี้ ได้แก่
เปรียบเทียบเปนเชิงกราฟ (มูลคาสงออก)

มูลคา : ลานบาท
มูลคาไกสดแชแข็ง

มูลคาไกแปรรูป

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ปัจจัยทางบวก
• เนื่องจากตลอดปี_2555_ที่ผ่านมา_ไม่มีปัญหาการระบาดของไข้
หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทย_อีกทั้งสหภาพยุโรปยังได้อนุญาต
ให้มีการน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้อีกครั้ง หลังจากที่
ได้ยกเลิกการน�ำเข้ามาตั้งแต่ปี_2547_ก็ท�ำให้คาดหมายได้ว่าใน
ปี 2556 ประเทศไทยจะมีโอกาสส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจ�ำหน่ายยัง
ประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศได้อีกด้วย
• ความกดดันในการแข่งขันกับประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายลง เนื่องจาก
การที่เศรษฐกิจในประเทศจีนเริ่มมีการเติบโต ท�ำให้การบริโภคเนื้อ
ไก่ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น_และสัดส่วนการส่งออกมีแนวโน้ม
ลดลง_โดยที่ผู้ผลิตในประเทศจีนหันมาเน้นการผลิตเพื่อตลาดใน
ประเทศมากขึ้น

• ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งที่เป็นผลจากต้นทุน
พลังงานในการผลิตที่สูง_และจากการน�ำวัตถุดิบอาหารสัตว์บาง
ประเภทไปใช้ ใ นการผลิ ต แก๊ ส โซฮอล์ แ ละไบโอดี เซล _ เพื่ อ เป็ น
พลังงานทดแทนมากขึ้นจนเกิดความขาดแคลน ต้นทุนอาหารสัตว์ที่
สูงขึ้น ท�ำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ในปี 2556 มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตาม
ซึ่งนอกจากจะเป็นผลที่ท�ำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกลดลง
แล้ว การที่ราคาขายผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อต้องสูงขึ้นตามต้นทุน ก็อาจ
ท�ำให้ความต้องการซื้อขยายตัวน้อยลงได้
• วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มจะบรรเทาลงใน
หลายประเทศในยุโรป อาทิ ประเทศกรีซ ประเทศอิตาลี ประเทศ
โปรตุเกสและประเทศสเปน_ส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจของกลุ่ม
สหภาพยุ โรป_(EU)_และอาจเป็ น ต้ น เหตุ ท�ำให้ ก ารเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และอ�ำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ชะลอตัวลง
ซึ่งย่อมกระทบต่อการส่งออกสินค้าทุกประเภทจากประเทศไทยรวม
ทั้งผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อด้วย
• การที่สหภาพยุโรปก�ำหนดโควต้าน�ำเข้าไว้ตายตัว ท�ำให้ในที่สุดการ
ส่งออกจะมาถึงจุดที่ไม่อาจน�ำเข้าไก่ปรุงสุกจากไทยเพิ่มได้เพราะ
การน�ำเข้านอกโควต้านั้นต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึง_1,024_ยูโร
ต่อตัน นอกจากนั้นโควต้าน�ำเข้าไก่หมักเกลือที่สหภาพยุโรปให้กับ
ประเทศไทยนั้นยังค่อนข้างน้อยเพราะเป็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง
ของการน�ำเข้าจากประเทศไทยในช่วงก่อนปี 2547 เท่านั้น
• การที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ราคาสินค้า
ส่งออกของไทยเมื่อคิดเป็นเงินตราต่างประเทศแพงขึ้นโดยเปรียบ
เทียบ_ถ้าหากค่าเงินตราของประเทศคู่แข่งอ่อนค่าลงหรือแข็งค่า
น้อยกว่าค่าเงินบาท_ก็จะท�ำให้ความได้เปรียบในการส่งออกของ
ไทยลดลง
• การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศตั้งแต่ต้น
ปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ท�ำให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่
เนื้อเพิ่มสูงขึ้นและลดความได้เปรียบในการส่งออกลง เมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งที่อัตราค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

• เนื่องจากแรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนของประเทศไทยมีฝีมือดี และการ
ขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาเพียง 10-14 วันซึ่ง
เร็วกว่าประเทศบราซิลที่ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 8 สัปดาห์ ดังนั้น
ถ้าหากประเทศญี่ปุ่นยอมน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ก็นา่
จะท�ำให้สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดประเทศญี่ปุ่นมาจากประเทศ
บราซิลได้มากพอสมควร
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion & Analysis
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

					

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
ไก่ปู่ย่าพันธุ์-สุทธิ
ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ล้านบาท
283
1,003
4,212
6
5,504
1,429
38
288
328
5,225
57
7,365
12,869
3,533
1,033
80
9
4,655
2,160
271
163
2,594
7,249
5,620
12,869

ปี 2554
ร้อยละ
2
8
33
43
11
2
3
41
57
100
27
8
1
36
17
2
1
20
56
44
100

ล้านบาท
179
847
2,816
5
3,847
630
41
309
263
4,933
45
6,221
10,068
666
633
80
48
1,427
2,240
253
164
2,657
4,084
5,984
10,068

ปี 2553
ร้อยละ
2
8
28
38
6
3
3
49
1
62
100
7
6
1
14
22
3
2
27
41
59
100

ล้านบาท
191
793
2,306
5
3,295
746
40
300
285
4,522
28
5,921
9,216
453
620
143
42
1,258
2,413
168
2,581
3,839
5,377
9,216

ร้อยละ
2
9
25
36
8
1
3
3
49
64
100
5
7
2
14
26
2
28
42
58
100
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
ปี 2555
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
จากบริษัทร่วม
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรหลังภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำ�ไรสุทธิ

ปี 2554

ปี 2553

ล้านบาท
15,370
281
15,651
14,374
1,005
15,379
75

ร้อยละ
98
2
100
92
6
98
1

ล้านบาท
14,210
223
14,433
11,986
901
12,887
111

ร้อยละ
98
2
100
83
6
89
1

ล้านบาท
12,472
220
12,692
10,446
864
11,310
2

ร้อยละ
98
2
100
82
7
89
-

197
147
1
49
(8)
41

1
1
-

1,435
136
77
1,222
(19)
1,203

10
1
1
8
8

1,380
135
58
1,187
(21)
1,166

11
1
1
9
9

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555
(135)

ปี 2554
1,546

ปี 2553
1,509

(1,991)

(1,018)

(1,254)

2,230

(540)

(273)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

104

(12)

(18)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี

179

191

209

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

283

179

191

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญสำ�หรับงบการเงินรวมของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1/ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2/ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3/ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4/ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5/ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6/ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7/ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8/ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย 9/ (วัน)
Cash Cycle 10/ (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น 11/ (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 12/ (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ 13/ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14/ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร 15/ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 16/ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17/ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย 18/ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน 19/ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 20/ (%)

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

1.18
0.28
(0.04)
17.17
21.00
73.90
5.00
22.27
16.00
10.00

2.70
0.72
1.15
17.83
20.00
71.56
5.00
26.47
14.00
12.00

2.62
0.78
0.89
17.41
21.00
76.87
5.00
20.59
17.00
8.00

6.48
1.28
0.26
0.70

15.65
10.10
8.34
21.18

16.24
11.07
9.19
23.56

10.46
1.34

34.98
1.47

36.06
1.44

1.29
(0.86)
(0.02)
-

0.68
10.27
0.53
97.24

0.71
10.74
0.27
91.71

หมายเหตุ: 1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม / หนี้สินหมุนเวียนรวม
2/ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียนรวม
3/ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4/ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
5/ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6/ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนสินค้า / สินค้าสำ�เร็จรูปถัวเฉลี่ย
7/ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8/ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนสินค้า / เจ้าหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
9/ ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10/ Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้
11/ อัตรากำ�ไรขั้นต้น = กำ�ไรขั้นต้น / รายได้รวมจากการขาย
12/ อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ / รายได้รวมจากการขาย
13/ อัตรากำ�ไรสุทธิ = กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม
14/ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย x 100
15/ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร = (กำ�ไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย x 100
16/ อัตราหมุนของสินทรัพย์ = ขายสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
17/ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
18/ อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย
19/ อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / (การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
20/ อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ x 100
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน
ในการวิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น และผลการด�ำเนิ น งานต่ อ ไปนี้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย
และรายการที่ส�ำคัญที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมบัญชีของจีเอฟพีทีและ
บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 3. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 การจัด
รายการในงบการเงิ น เป็ น ไปตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กันยายน 2554 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดท�ำและน�ำเสนองบ
การเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้ท�ำการ
ปรับปรุงจัดประเภทใหม่ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
ผลการเปลี่ยนแปลงจัดประเภทใหม่ส�ำหรับงบการเงินที่น�ำมาแสดง
เปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปี
ปัจจุบัน ไม่มีผลต่องบก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่
ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33. การจัดประเภทรายการ
ใหม่

1. ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานโดยภาพรวม
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.03 บาทต่อหุ้น ลด
ลงเป็นจ�ำนวน 1,162 ล้านบาท หรือร้อยละ 96 จากก�ำไรสุทธิในปีก่อน
ซึ่งมีจ�ำนวน 1,203 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนการผลิต
ในส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ้น_โดย
เฉพาะข้าวโพดและกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักส�ำคัญในการผลิต
อาหารสัตว์ อีกทั้งการปรับค่าแรงขั้นต�่ำอัตราวันละ 300 บาท ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อค่าแรงงานที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตเช่นกัน ส�ำหรับค่า
ใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้น_เป็นรายการที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ตามปกติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 จากยอดขายรวม
ในปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จ�ำนวน 75 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ขาดทุนจ�ำนวน 111 ล้านบาท
เนื่องจาก บริษัท GFN มีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นจากปี 2554 จึง
ท�ำให้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2555 น้อยลง ส่วนบริษัท McKey ยังคงมีผล
ประกอบการที่ดีซึ่งมีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิ
เป็นจ�ำนวน 575 ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.46) บาทต่อหุ้น ในขณะที่
ปี 2554 มีก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวน 425 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 0.34 บาทต่อหุ้น เกิดจากผลขาดทุนจากการด�ำเนิน
งาน 103 ล้านบาท ตามสาเหตุดังกล่าวข้างต้น และเกิดจากการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นจ�ำนวน 408 ล้าน
บาท

1.1 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1.1.1 รายได้จากการขาย
บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมในปี 2555 จ�ำนวน 15,370
ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดย
ส่วนใหญ่มาจากปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ_33_ปริมาณขายอาหารสัตว์บกที่เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 10 ปริมาณขายอาหารกุ้งที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 และ
ปริมาณการขายไก่เป็นที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 45
1.1.2 รายได้อื่น
ในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้อื่นรวมจ�ำนวน 281 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการได้รับคืนภาษี
มาตรา 19 ทวิ บริษัทฯมีการโอนกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกิดจากการประเมิน
ราคาที่ดินที่สูงขึ้นของผู้ประเมินอิสระ
1.1.3 ต้นทุนขาย
ในปี 2555 บริษัทฯมีต้นทุนขายจ�ำนวน 14,374 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ_20_เมื่อเทียบจากปี_2554_เนื่องจากราคาต้นทุน
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นมากโดยเฉพาะ
ข้าวโพดและกากถั่วเหลือง และการปรับค่าแรงขั้นต�่ำอัตราวันละ
300 บาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ผลิตเช่นกัน
1.1.4 ก�ำไรขั้นต้น
เนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากการ
ขายจึงท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นในปี 2555 ลดลงจากปีก่อน เป็นจ�ำนวน
1,228 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากปี 2554 จึงท�ำให้
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลงจาก 15.7% ในปี 2554
เหลือเพียง 6.5% ในปี 2555
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี_2555_มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวน 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 จากปีก่อน
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มขึ้น_เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้นและค่าระวางสินค้า
ที่ปรับราคาสูงขึ้น_ต้นทุนค่าบรรทุกเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขาย
อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น _และราคาค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับสูง
ขึ้นเช่นกัน_อีกทั้งบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์
และพ่อแม่พันธุ์ปลดระวางเพิ่มขึ้น_เนื่องจากราคาขายไก่แก่ใน
ประเทศปรับตัวลดลงมาก
1.1.6 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในปี_2555_บริษัทฯมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมจ�ำนวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 33
เนื่องจากบริษัท_GFN_มีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานลดลง
จากปีก่อน
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1.1.7 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท GFPT ได้มีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 408 ล้าน
ในปี 2555 เนื่องจากบริษัท GFN ยังคงมีผลขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดด�ำเนิน
การเมื่อปลายปี 2553 ประกอบกับที่สินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศ
มี ร าคาตกต�่ ำ เนื่ อ งจากภาวะอุ ป ทานมากกว่ า อุ ป สงค์ _ ท�ำให้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการด�ำเนินการในสภาวะการณ์ ณ
ปัจจุบัน ต�่ำกว่าจ�ำนวนเงินลงทุน

1.1.8 อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ�ำนวน 575 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลัง
หักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯก�ำหนด
ไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพ
คล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

1.2 รายได้จากการขายแต่ละสายธุรกิจตามงบการเงินรวม
ปี 2555

รายได้แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย
ชำ�แหละไก่และแปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
จำ�หน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้จากการขายตามงบการเงินรวม

ล้านบาท

5,803.86
5,294.03
3,528.15
136.10
607.67
15,369.81

1.2.1 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
ปี 2555 รายได้จากการขายเนื้อไก่แปรรูปมีจ�ำนวน 5,804 ล้าน
บาท ลดลง 297 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบจากปี_2554_รายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่สดใน
ประเทศลดลงในอัตราร้อยละ_20_จากปีก่อน_เนื่องจากราคา
ชิ้นส่วนไก่ในประเทศปรับตัวลดลงมาก_เนื่องจากภาวะอุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม_บริษัทฯมีรายได้จากการขาย
สินค้าแปรรูปเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น _เนื่องจากปริมาณการส่ง
ออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33 จากปี 2554
1.2.2 ธุรกิจอาหารสัตว์
ในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 437
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ_9_จากปี 2554 ส่วนใหญ่
เพิ่ ม ขึ้ น จากปริ ม าณขายอาหารสั ต ว์ บ กและอาหารกุ ้ ง ให้ แ ก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ โดยปริมาณขายอาหารสัตว์บก
เพิ่มขึ้น 16,395 ตันหรืออัตราร้อยละ 10 และปริมาณขายอาหาร
กุ้งเพิ่มขึ้น 4,500 ตันหรือร้อยละ 8 จากปีก่อน
1.2.3 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
บริษัทฯมีรายได้จากการขายไก่เนื้อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ_38
จากปี _ 2554_จากปริ ม าณการขายไก่ เ นื้ อ ให้ กั บ บริ ษั ท ร่ ว ม
เนื่องจากบริษัท GFN มีการใช้ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลังในปี 2555
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ปี 2554
ร้อยละ

37.76
34.44
22.96
0.89
3.95
100.00

ล้านบาท

6,101.15
4,838.82
2,521.11
291.72
456.75
14,209.55

ปี 2553
ร้อยละ

42.94
34.05
17.75
2.05
3.21
100.00

ล้านบาท

7,040.91
4,319.61
463.03
400.99
247.46
12,472.00

ร้อยละ

56.45
34.63
3.72
3.22
1.98
100.00

1.2.4 ธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่
บริษัทฯมีรายได้จากการขายลูกไก่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ทั่วไปลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน เนื่องจากราคาลูกไก่ตกต�่ำจาก
ภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่วนใหญ่รายได้จากการขายลูกไก่
ในปี 2555 ประกอบด้วย รายได้จากการขายลูกไก่พันธุ์ไข่และ
ลูกไก่พันธุ์เนื้อที่ผลิตเกินจากก�ำลังการเลี้ยงของฟาร์มไก่เนื้อ
ของบริษัทฯ
1.2.5 ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ในปี_2555_รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป_เช่น
ไส้กรอก ลูกชิ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ จากการขายแบบ
ค้าส่งและค้าปลีก เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 33 จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯมีการขยายสาขาตาม
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาในปี 2555 ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่
นครปฐม บุรีรัมย์ และเชียงใหม่
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2. ฐานะการเงิน
2.1    สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯมีจ�ำนวน 12,869 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
5,504 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,225 ล้านบาท เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม 1,429 ล้านบาท เงินลงทุนอื่นและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 711 ล้านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 2,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ 4,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,396
ล้านบาท จากปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯมีปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น
มากจึงท�ำให้ต้องมีการส�ำรองวัตถุดิบมากขึ้น อีกทั้งราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์มีการปรับตัวสูงขึ้นจึงท�ำให้มูลค่าของวัตถุดิบสูงขึ้นเช่นกัน ส�ำหรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 800 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ
ได้ ท�ำการเพิ่ ม ทุ น ในบริ ษั ท_จี เ อฟพี ที_ นิ ชิ เร_(ประเทศไทย)_จ�ำกั ด
ทั้งจ�ำนวน

2.2 หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี้สินรวมตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯมีจ�ำนวน 7,249 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 4,655
ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 2,160 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน
อื่น 434 ล้านบาท
หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 3,165 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ส่วน
ใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนที่เป็นเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นมากถึง 2,867
ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯมีการเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม
ขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารเพื่อการหมุนเวียน
กิจการ อีกทั้งบริษัทฯมีการใช้เงินกู้ธนาคารในการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม

2.3  สภาพคล่อง
2.3.1 กระแสเงินสด
ในปี 2555 บริษัทฯใช้เงินในกิจกรรมการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน
135 ล้านบาท บริษัทฯใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนเป็นจ�ำนวน
1,991 ล้านบาท ในการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�ำนวน 903
ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นจ�ำนวน 731 ล้านบาท และลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ จ�ำนวน 357 ล้านบาท ส�ำหรับ
กระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 2,230 ล้านบาท
เป็นเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมรวมจ�ำนวน 6,207 ล้านบาท และ
ใช้ไปในการช�ำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลและอื่นๆเป็น

จ�ำนวน 3,977 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 283 ล้านบาท
2.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำคัญ
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนสภาพ
คล่องบริษัทฯเท่ากับ 1.18 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ซึ่งอยู่ที่ 2.70 เท่า แต่บริษัทฯยังคงไม่มีปัญหาการขาด
สภาพคล่อง
2.3.3 ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ในปี 2555 บริษัทฯมีหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,228 ล้านบาท
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ
เจ้าหนี้การค้า ทั้งนี้ บริษัทฯยังไม่ประสบปัญหาในการช�ำระหนี้
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

3.  รายจ่ายลงทุน
3.1    รายจ่ายเงินลงทุนที่ผ่านมา

ในปี_2555_บริษัทฯมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน
1,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 973 ล้านบาทจากปี 2554 ส่วนใหญ่มา
จากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

3.2   แผนจ่ายเงินลงทุน

ในปี 2555 บริษัทฯยังคงขยายก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา_โดยมีรายจ่ายลงทุนส�ำหรับขยายฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์
และไก่เนื้อ จากเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้
ยืมระยะยาวจากกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

4.  โครงสร้างเงินทุน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราหนี้สินต่อ
ทุนเท่ากับ 1.29 : 1 โดยเป็นส่วนของหนี้สินจ�ำนวน 7,249 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ�ำนวน 1,476 ล้านบาท และ 5,773 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส�ำหรับหนี้
สินที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 3,613 ล้าน
บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,160 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
และระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น บริษัทฯ
ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่มี
จ�ำนวน 5,546 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ในอัตราร้อยละ 6 ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในรายการก�ำไรสะสม_ มาจากก�ำไรสุทธิของปี
จ�ำนวน 41 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย จ�ำนวน 414 ล้านบาท

5.  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงาน�
         หรือฐานะการเงินในอนาคต
- ไม่มี -
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
Risk Management

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ
รวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญช่วยให้บริษัทฯ
สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯจึง
ได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารงานสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมการ
รับมือไว้รอบด้านเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯสามารถด�ำรงอยู่ได้
ตลอดไป
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯได้ด�ำเนินตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework โดยบริษัทฯ ได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯในฐานะ
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความ
เสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัทฯ ท�ำให้ไม่เป็น
ไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และ
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่บริษัทฯพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯโดยตรงที่บริษัทฯทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระ
ทบต่อบริษัทฯนั้น สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
1.1 การเกิดโรคระบาดในสัตว์
การด�ำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อาจจะได้รับผลกระทบ หากเกิดโรค
ระบาดในสัตว์ ถึงแม้วา่ โรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่อาจ
จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อ
มั่นในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ท�ำให้มีการบริโภคลดลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้
หวัดนกที่ระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ถึงแม้วา่ จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่าง
มีนัยส�ำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้_และหากโรคระบาดมี
ความรุนแรงยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายระหว่างประเทศ
และการส่งออกสินค้ายังถูกจ�ำกัดอีกด้วย
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ _ มีการบริหารความเสี่ยงโดย
การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัยโรงเรือนเป็นระบบ
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ปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ใช้นโยบายและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามมาตรฐาน
สากล การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และ การด�ำเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการดูแลป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทัน
สมัยตลอดเวลา_รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ระบาด ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐาน
การผลิตของบริษัทฯ แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งเป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์การ
เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผา่ นมานั้น ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้
คลี่คลายจนกลับมาสู่ภาวะเกือบเป็นปกติ และสามารถส่งออกไก่สดแช่
แข็งได้ เว้นแต่ประเทศผู้น�ำเข้า ประเทศญี่ปุ่น ยังไม่อนุญาตให้น�ำเข้า
สินค้าเนื้อสัตว์ปีกที่ยังไม่ได้แปรรูปเป็นสินค้าปรุงสุก
1.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ซึ่ ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์_เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับ
ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดย
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการใช้เพื่อ
การผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดิบบางประเภท
ไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน_ตลอดจนการเก็งก�ำไรในตลาดซื้อ
ขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ_ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้มีความ
ผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�ำให้
ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย_ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุม
และความคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ_มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน_ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่
บริษัทฯ_ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำให้บริษัทฯมีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯบริหารความเสีย่ งด้วยการมีหน่วยงานกลางทีม่ คี วามช�ำนาญใน
การจัดซือ้ วัตถุดบิ เหล่านีโ้ ดยเฉพาะ_เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบ
ให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ใ นการผลิ ต _นอกจากนั้ น
บริษัทฯได้จัดสร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและมีขนาด
ใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการ
คาดการณ์วา่ ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้ง

GFPT Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2012

บริษัทฯยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่า
เทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ส�ำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น _บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดย
การขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์
เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่ายท�ำให้การขอปรับ
ราคาขายอาจปรับได้ไม่เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในบางครั้ง

1.3 ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของบริษัทฯซึ่งมีสินค้าหลัก คือ ลูกไก่มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�ำลังซื้อ ความเชื่อมั่น
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งหากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุ ป สงค์ ข องสิ น ค้านั้ น _ก็อาจท�ำให้ร าคาปรับ ตัว ลดลงต�่ ำกว่าราคาที่
คาดการณ์ไว้และกระทบต่ออัตราก�ำไรของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาลูกไก่มชี วี ติ และ
ผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ ด้วยการกระจายประเภทของผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่เป็นหลาย
ประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้มีความหลากหลาย และเพื่อเป็น
ทางเลือกหลายทาง แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื้อ และ
ชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมและความคาดหมายของ
บริษัทฯได้
1.4 ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันเชื้อเพลิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน�้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�้ำมัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานำ�้ มันเชือ้ เพลิง
ด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษทั ย่อย มีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัทฯลดลง
เนื่ องจากกลุ ่ ม บริ ษั ทฯสามารถลดระยะทางการขนส่ง อาหารไก่จ าก
โรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ ไปยัง
ฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จังหวัดชลบุรีได้

1.5 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งความสด _ สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบ_หากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯลดลงจากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสียหรือมีสารปนเปื้อน_ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต_และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ประกอบในการ
แปรรู ป _ระบบการจั ด การขนส่ ง หรื อ ระบบการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า จนถึ ง ผู ้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�ำงาน
ที่มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทจะได้บริโภคสินค้าที่มีความสด
สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ของอาหาร_ บริ ษั ท ฯให้ ค วามส�ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ใน
การผลิตทุกขั้นตอน โดยท�ำการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่การเลือก
วัตถุดิบที่มาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง จนกระทั่งถึงการจัด
เก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
มีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า
(Product Recall) ในกรณีที่จ�ำเป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค อีกทั้งตอบสนองผู้บริโภคและลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
1.6 การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค
ในสั ง คมปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจึงจ�ำเป็น
ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer
Behavior) ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถ
ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวม
ถึงตอบสนองความต้องการ (Need) ของผู้บริโภคให้มากที่สุด และการ
สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction ) แก่ผู้บริโภค
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ อยู่ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา เพื่อน�ำผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เกิดความหลากหลาย รวมถึงการวางแผนด้านการตลาด เพื่อเสนอ
เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการอีกทั้ง
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
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2.   ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

3.   ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยกลุ่ม
ตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งท�ำให้กลุ่มศิริมงคลเกษม
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยกเว้ น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ
ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือ
หุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
การบริหารความเสี่ยง

3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีรายการค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นการส่งออก
และการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการส่งออก หาก
เงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับเมื่อแปลงเป็นสกุลเงิน
บาทลดลง ส�ำหรับในส่วนการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
หากเงินบาทอ่อนค่าลง_จะส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบเมื่อแปลงเป็นสกุล
เงินบาทสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อย_ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น _ โดยมี น โยบายท�ำสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า ง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส�ำหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนและยังท�ำให้บริษัทฯทราบถึงต้นทุนที่แน่นอน_ช่วย
ให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้
ในระดับหนึ่งว่าบริษัทฯจะมีก�ำไรตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การท�ำ
สัญญาดังกล่าวไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯจะสามารถจัดการกับอัตราแลก
เปลี่ยนได้ในอัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

บริษัทฯ ได้ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลัก
เกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ยุติธรรมโดยที่ผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และผลการกระท�ำของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯทุก
ราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชน

3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแส
เงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯบริ ห ารความเสี่ ย งด้ ว ยการมี ห น่ ว ยงานที่ ค อยติ ด ตาม
การเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่_เพื่อให้บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินที่
เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น
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4.   ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ส่งออกไปยังหลายประเทศ_ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้ระบบก�ำแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบาย
การค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้น�ำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�ำหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้าน
สุขอนามัยรวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานการน�ำเข้าให้สูงขึ้น_การที่จะ
เปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท�ำ
ได้ ง ่าย_ หรื อ อาจจะต้อ งใช้ร ะยะเวลานาน_ เนื่อ งจากแต่ละประเทศ
มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้_การ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขาย
และความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องเรื่องของกฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะได้น�ำ
มาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้าเป็นความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างครอบคลุม
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รายการระหว่างกัน

Connected Transactions
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย
และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯจะยึด
แนวปฏิบัติเช่นกันกับการท�ำรายการอื่นๆ_ทั่วไป_โดยมีการก�ำหนด
อ�ำนาจของผู ้ มี สิ ท ธิ อ นุ มั ติ ต ามวงเงิ น ที่ ก�ำหนด_นอกจากนั้ น _คณะ
กรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ซึ่งมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2555 นั้น เป็นรายการ
ที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่าย
จัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ำรายการ ทั้งนี้ ส�ำหรับงวดบัญชี
รายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็นไปใน
ทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆปกติของธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท _ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ_เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก�ำหนดของคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้
ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
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การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ_โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นในเรื่อง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด_และค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี_แต่อย่างไรก็ตาม_การท�ำรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอน
การอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำ�หรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2555
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำ�หรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

6.65
2.39
1.02

6.72
14.42
71.89
2.52

6.36
2.05
1.02

0.01
13.79
59.66
2.52

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย
4. บริษัท พี.เว็ต. จำ�กัด /
1. ขาย
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. รายได้อื่น
3. ค่าใช้จา่ ย
5. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม 1. ค่าเช่า
จำ�กัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

-

0.13
0.12
0.02
0.44
0.02
0.48

-

0.28
0.16
0.02
0.67
0.02
0.48

6. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 1. ซื้อ
จำ�กัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

-

3,022.79

-

2,388.69

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
จำ�กัด / มีผู้บริหารร่วมกัน
2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
จำ�กัด / มีผู้บริหารร่วมกัน
3. บริษัท พานาแลบ จำ�กัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

ลักษณะ
รายการ

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย
1. ค่าเช่า

29

เหตุผลและความจำ�เป็น
ของการทำ�รายการ/เงื่อนไขการ
กำ�หนดราคา

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าสำ�นักงาน
กำ�หนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ
เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ฟาร์ ม
กำ�หนดราคา โดยตามสัญญาที่ตกลง
เป็นบริษัทที่ขายยาพืช กำ�หนดราคา
ตามราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ขายยาสัตว์ กำ�หนดราคา
ตามราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดินเพื่อทำ�
ฟาร์มเลี้ยงไก่ กำ�หนดราคาโดยตาม
สัญญาที่ตกลง
เป็นบริษัทที่มีความชำ�นาญด้านการ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ข้ า วโพดในการผลิ ต
อาหารสัตว์ กำ�หนดราคาตามราคา
ตลาด
เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ที่ พั ก
กำ�หนดราคาโดยราคาตลาด

7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
คอนโดทาวน์ จำ�กัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย

1.28
0.34
0.85

1.28
0.34
0.85

0.52
0.33
0.84

0.52
0.33
0.84

8. Nichirei Food Inc. / บริษัทที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น
3. ค่าใช้จา่ ย

683.72
0.27
0.05

683.72
0.27
0.05

393.92
1.30
2.32

393.92
1.30
2.32

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผู้ขายสินค้าเนื้อไก่กำ�หนดราคา
โดยราคาตลาด

9. KEYSTONE FOODS(AP)
LTD. / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทร่วมโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
กับบริษัทร่วม
10.บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด
(มหาชน) / บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้น
ของ บจ.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์
11.บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จำ�กัด
/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ร่วม โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับ
บริษัทร่วม
12.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้นและบุคคล
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้ถือหุ้น

1. ขาย

317.78

317.78

210.23

210.23

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผู้ขายสินค้าเนื้อไก่กำ�หนดราคา
โดยราคาตลาด

1. ขาย

4.64

4.64

5.46

5.46

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผู้ขายสินค้าเนื้อไก่กำ�หนดราคา
โดยราคาตลาด

1. ขาย

654.35

654.35

794.64

794.64

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผู้ขายสินค้าเนื้อไก่กำ�หนดราคา
โดยราคาตลาด

1. ดอกเบี้ยจ่าย

41.65

113.45

41.53

117.06

ตามรายงานประชุ ม วิ ส ามั ญ_ครั้ ง ที่
1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ_และบริ ษั ท
ย่อย รับความช่วยเหลือทางด้านการ
เงิ น จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เสริ ม
สภาพคล่ อ งให้ กั บ บริ ษั ท ฯ_วงเงิ น กู้
ยืมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholding Structure
โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดังนี้

ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
NICHIREI FOODS INC.
นายอนุชา
กิจธนามงคลชัย
นายสมเกียรติ
ลิมทรง
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
นางเพียงใจ
ชยาวิวัฒน์กุล
NORTRUST NOMINEES LTD.

รวม

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

222,795,100
220,000,000
180,000,000
71,689,270
56,716,050
47,140,000
25,065,200
22,794,100
20,000,000
15,393,100
881,592,820

17.77
17.55
14.36
5.72
4.52
3.76
2.00
1.82
1.60
1.23
70.33

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำ�เนินงาน มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

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

17.55
14.36
0.33

404,134,080

32.24

รวม

นักลงทุนสถาบันตางประเทศ
10%
นักลงทุนรายยอยตางประเทศ
1%
นักลงทุนสถาบัน
5%
กลุมตระกูลศิริมงคลเกษม
56%

ผูถือหุนรายยอย
28%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงิน
ส�ำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
โครงการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้และเงิน
ส�ำรองตามกฎหมาย_และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทย่อย_และขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ด้วย
ทั้งนี้ ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จีเอฟพีที มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 60 ล้านบาท และ
จากบริษัทร่วม 29.40 ล้านบาท
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โครงสร้างองค์กร

Organization Chart

คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ
บริษัท

ฝายตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

รองกรรมการ
ผูจัดการ
อาวุโส

สายงานการตลาด
ฝายขายตางประเทศ
ฝายขายภายในประเทศ

สายงานการผลิต

สายงานบริหาร

ฝายโรงงาน

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ
ฝายบัญชี
ฝายธุรการ
ฝายสารสนเทศ
ฝายทรัพยากรบุคคล
สายงานนักลงทุนสัมพันธ
ฝายหองปฏิบัติการ
ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ฝายจัดซื้อทั่วไป
ฝายจัดซื้อระวางสินคาและขอคืนอากร

ฝายผลิตไกชำแหละ
ฝายแปรรูป
ฝายผลิตภัณฑอาหาร
ฝายวางแผน
ฝายคลังสินคา
ฝายพัสดุ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายซอมบำรุง
ฝายไฟฟา-เครื่องเย็น
ฝายกอสราง
ฝายพัฒนาคุณภาพ
ฝายวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝายวิศวกรรมผลิตภัณฑ
ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
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สายงานการเงิน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความ�
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ�
รักษาดุลยภาพของการดำ�เนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน �
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ�
ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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การจัดการ

Management
ในปี 2555 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ (4) คณะอนุกรรมการจริยธรรม และ (5) คณะผู้บริหาร

(1)  คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตำ�แหน่ง
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นพ.สาธิต
กรเณศ
กรรมการอิสระ
5. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ
7. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริหาร
8. น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
9. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
โดยมี น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้ี
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตำ�แหน่ง
1. นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายปารเมศ เหตระกูล *
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค **
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(3)  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตำ�แหน่ง
1. นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
4. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
5. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
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(4)  คณะอนุกรรมการจริยธรรม
ในปี 2555 คณะอนุกรรมการจริยธรรม ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยอนุกรรมการจำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้ี
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตำ�แหน่ง
1. นพ.สาธิต
กรเณศ
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
อนุกรรมการจริยธรรม
3. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
อนุกรรมการจริยธรรม
4. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชัย
อนุกรรมการจริยธรรม
5. นายฐิติ
วรรณเชษฐ์
อนุกรรมการจริยธรรม
6. นายธีระศักดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์
อนุกรรมการจริยธรรม
7. นายอาณัติ
พึ่งแก้ว *
อนุกรรมการจริยธรรม
* โดยมี นายอาณัติ พึ่งแก้ว เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรม
(5)  คณะผู้บริหาร
ในปี 2555 คณะผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 10 ท่าน ดังนี้ี
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตำ�แหน่ง
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางปรานี
ภาคสุข
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ
5. นายกิตติชัย
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิตและการตลาด
6. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชัย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
7. นายฐิติ
วรรณเชษฐ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน
8. นายอาทร
เอื้อพอพล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
9. นายดนัย
บุญเจริญสุขพิศาล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
10. นายธีระศักดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

อายุ : 72 ปี

การศึกษา / การอบรม

-- มัธยมปลาย
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
2. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. ประธานกรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
7. ประธานกรรมการ บจก. พี.เว็ต.
8. ประธานกรรมการ บจก. พานาแลบ
9. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
10. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
11. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
12. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
13. ประธานกรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์อาหาร ป.เจริญพันธ์
14. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
15. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร
16. กรรมการ บจก. ทรัพย์ศิริชัย
17. กรรมการ บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์

การถือหุ้นในบริษัท�

220,000,000 หุน้ หรือ 17.55%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรชายคนที่ 3
ของตระกูลศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2524 – ปัจจุบัน (32 ปี)

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 63 ปี

ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 61 ปี

การศึกษา / การอบรม

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-- ประถมศึกษา
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ ้
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
12. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร
13. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เฟอร์มา
14. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

-- แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program
1. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
2. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
7. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
8. กรรมการ บจก. พานาแลบ
9. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
10. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
11. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
12. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
13. กรรมการ บจก. เฟอร์มา
14. กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์
15. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
16. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท�

180,000,000 หุน้ หรือ 14.36%

การถือหุ้นในบริษัท�

4,134,080 หุน้ หรือ 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรชายคนที่ 7
ของตระกูลศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรชายคนที่ 8
ของตระกูลศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2524 – ปัจจุบัน (32 ปี)

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2534 – ปัจจุบัน (22 ปี)

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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นพ.สาธิต กรเณศ

นายปารเมศ เหตระกูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี

อายุ : 49 ปี

การศึกษา / การอบรม

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-- วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program
-- หลักสูตร Audit Committee Program

-- ปริญญาโท University of Hartfort, Connecticut, USA
-- The Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

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

1.
2.
3.
4.

การถือหุ้นในบริษัท�

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท�

50,000 หุน้ หรือ 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2541 – ปัจจุบัน (15 ปี)

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2548 – ปัจจุบัน (8 ปี)

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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กรรมการ บจก. สี่พระยาการพิมพ์
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

อายุ : 48 ปี

อายุ : 65 ปี

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

การศึกษา / การอบรม
-----

ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
ปริญญาตรีกฎหมาย Thammasat University
หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

การศึกษา / การอบรม

-- ประถมศึกษา
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท�

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2551 – ปัจจุบัน (5 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท�

2,979,930 หุ้น หรือ 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรสาวคนที่ 5
ของตระกูลศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2524 – ปัจจุบัน (32 ปี)

1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
กรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย
กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
กรรมการ บจก. พานาแลบ
กรรมการ บจก. เฟอร์มา

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการ

กรรมการ

อายุ : 55 ปี

อายุ : 42 ปี

การศึกษา / การอบรม

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน /�
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนำ�เข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
2. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
3. กรรมการ บจก. พานาแลบ
4. กรรมการ บจก. เฟอร์มา

-- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
-- หลักสูตร Directors Certification Program
1.
2.
3.
4.
5.

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ บมจ. จีเอฟพีที
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
กรรมการ บจก. พานาแลบ
กรรมการ บจก. เฟอร์มา

การถือหุ้นในบริษัท�

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81%

การถือหุ้นในบริษัท�

222,795,100 หุน้ หรือ 17.77%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรสาวคนที่ 10
ของตระกูลศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรชายของนายเจริญ ศิรมิ งคลเกษม
(บุตรชายคนที่ 1 ของตระกูลศิรมิ งคลเกษม)

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปี 2525 – ปัจจุบัน (31 ปี)

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ปี 2547 – ปัจจุบัน (9 ปี)

( ณ 31 ธ.ค. 2555 )
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VISION
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป�
โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร�
จากอาหารสัตว์จนถึงผู้บริโภค
และใส่ใจต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

CORE VALUE
คุณภาพอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล�

ความปลอดภัยในอาหาร

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

นวัตกรรมอาหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การผลิตที่เป็นเลิศ

ส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ

พันธมิตรทางธุรกิจ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตร
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42 GFPT
ANNUAL REPORT 2012

การกำ�กับดูแลกิจการ

Good Corporate Governance
รายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจ
ให้แก่บริษัทฯอย่างยั่งยืน_รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน
ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการให้การก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติของ
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์_สุจริต_ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น_จึงได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษั ท ฯตามหลั ก เกณฑ์ ข องหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต าม
แนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม
สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดดังนี้ี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ
คณะกรรมการได้จัดท�ำนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
และด�ำเนิ น การติ ด ตามเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก�ำกั บ
ดูแลกิจการ_รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ_และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุก
คนเข้าไปศึกษานโยบายการก�ำกับดูแลกิจการจากระบบ Intranet ของ
บริษัทฯ_และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
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1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ_ทั้งสิทธิในการลงคะแนน
เสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีอิสระ
3. สิทธิในการจัดสรรเงินปันผล_และได้รับส่วนแบ่งก�ำไร/เงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน
4. บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งค�ำถามผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ หรือทาง
อีเมล์ companysecretary@gfpt.co.th
5. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการใน
การเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
6. บริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะให้
แก่คณะกรรมการบริษัทได้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึก
ประเด็นค�ำถามค�ำตอบไว้ในรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่สื่อสารและ
ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างเท่าเทียม เพียงพอ
และทั่วถึง
8. บริ ษั ท ฯยั ง จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม
9. บริษทั ฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าประชุมและ การ
ลงมติผู้ถือหุ้น_เพื่อให้ทราบจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม_และการนับ
คะแนนลงมติแต่ละวาระได้ถกู ต้อง และรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังมีการ
บันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะของคลิปวีดโี อ ไฟล์ แยกเป็นแต่ละ
วาระ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
10. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานการประชุม
ตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุม และจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงรายละเอียดที่ส�ำคัญที่ใช้ใน
การพิจารณา และน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผย
แพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
11. บริ ษั ท ฯจะไม่ เ พิ่ ม วาระอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด
ประชุม_และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่าง
กระทันหัน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 ท่าน
ให้ ท�ำหน้ า ที่ ผู ้ แ ทนของที่ ป ระชุ ม เพื่ อ เป็ น สั ก ขี พ ยานในการนั บ
คะแนนส�ำหรับการลงมติในวาระต่างๆ_โดยบริษัทฯได้มีการใช้
บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ_และในวาระของการแต่งตั้ง
กรรมการ_บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล
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ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวัน
จันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรรมการ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่ง
มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงล�ำดับตามวาระที่ก�ำหนดไว้
โดย
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทุกวาระการประชุมได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อย_ซึ่งในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1
ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. บริ ษั ท ฯเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ประชุ ม ด้ ว ย
ตนเอง_สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ผู้
ถือหุ้นก�ำหนดมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน หรือจะมอบ
ฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระ_หรื อ กรรมการบริ ห ารลงมติ แ ทนก็ ไ ด้
แล้ ว แต่ ค วามพอใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น _โดยจั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ_ข. (แนะน�ำให้ใช้) และ แบบ_ค._
(ส�ำหรับ_Custodian) ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนได้ _ รวมทั้ ง ได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ เอกสารประกอบการ
มอบฉั น ทะไว้ อ ย่ า งชั ด เจน_นอกจากนี้ _ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยั ง สามารถ
ดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ มอบฉั น ทะผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นมา
ประชุมรวมทั้งสิ้น 464 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จ�ำนวน 210 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ จ�ำนวน 254 ราย รวมเป็น
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 832,574,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจบริษัทฯ ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้
ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯอย่างชัดเจน กรณีที่กรรมการ
คนใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่
มีการพิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณา
และตัดสินใจในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล
ธุรกรรมที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย_รายการที่เกี่ยวโยงกัน_หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมในเรื่องดังกล่าวให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อน
ท�ำรายการ_โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาใน
วาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนอย่างครบถ้วน_นอกจากนี้
บริษัทฯ จะท�ำการเปิดเผยรายการที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยท�ำกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
4. บริษัทฯจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนวันประชุม และบริษัทฯ จะลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 8 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ
5. สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับวาระการประชุม
และรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
6. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดย
ประกาศผ่านระบบ SET และยังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
จากการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ_ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวมีตั้งแต่การตัก
เตือนด้วยวาจาจนถึงให้ออกจากงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ห้ามมิ
ให้ผู้บริหารและพนักงาน_ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำ�หนด
นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และให้ความสำ�คัญในสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำ�หนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญของทุกคน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด

คู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำ�หนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำ�เสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำ�งาน

คู่แข่ง
ชุมชน สังคม
และ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
ไม่กระทำ�ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้าในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง
บริษัทฯ มีนโยบายการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโต
ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำ�นึก และรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำ�กับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
ติดต่อกรรมการอิสระ 		
ทางอีเมล์
: independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
		
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์
: boardofdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการบริษัท
		
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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ติดต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ทางอีเมล์
: codeofconductcommittee@gfpt.co.th
โทรสาร
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : คณะอนุกรรมการจริยธรรม
		
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ
ให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำ�หนด
ขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน_ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับ
รู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น_โดยฝ่ายจัดการจะเป็น
ผู้รวบรวมข้อร้องเรียน_และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาต่อไป สำ�หรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิด
เห็นได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของบริษัทฯ
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บริษัทฯจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆสำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ
นอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายกำ � หนด _ เช่ น _ มี ก ารประกั น สุ ข ภาพและ
อุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดด้วย และให้การช่วยเหลือสำ�หรับค่าเสื้อผ้าของ
พนักงานหญิง รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังให้ความสำ�คัญด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการ
ซ้อมหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง
โดยจะมีการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงสำ�หรับพนักงานที่เพิ่ง
เข้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯได้้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการบริหารองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงให้ความ
สำ�คัญกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยดำ�เนินธุรกิจและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือ
การสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมทำ�กิจกรรมส่งเสริม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
2. โครงการทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรของพนักงาน
3. โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยสนับสนุนไข่ไก่เป็น
ประจำ�ทุกสัปดาห์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหมื่นจิต อำ�เภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปเพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแก่ โรงเรียน และหน่วยงาน
ราชการ
5. โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ให้แก่
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
6. โครงการผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
วัดเขาห้วยมะระ อำ�เภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
7. โครงการมอบหนังสือให้โรงเรียนทีป่ ระสบภัยน้�ำ ท่วม 2554 ได้แก่
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
8. โครงการมอบปัจจัยและสิ่งของที่บริจาคถวายพระครูอาทร
ประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ำ�พุ จังหวัดลพบุรี
เพื่อดูแลผู้ป่วยเอดส์
9. โครงการส่งมอบไข่ไก่ถึงมือน้อง จำ�นวน 7,500 ฟอง ให้แก่
18 โรงเรียน
10. โครงการทำ�บุญตักบาตรปลูกต้นไม้ถวายแม่เนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ
11. โครงการทำ�บุญกับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หนองชาก และเลี้ยงอาหารนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบคล้า
12. โครงการสนับสนุนทุนก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่ายุบ
(บุ้นกีประชานุเคราะห์) จังหวัดชลบุรี จำ�นวนเงิน 100,000 บาท
13. โครงการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ วัดเขาห้วยมะระ & GFN
14. โครงการวิง่ มินมิ าราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในวันพ่อแห่งชาติ
15. โครงการให้ทุนการศึกษาโรงเรียนในต่างจังหวัดและแนะแนว
การทำ�งาน
16. โครงการกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในบริษัท
17. โครงการอบรมปลูกจิตสำ�นึก และความรู้พิษภัยยาเสพติด
18. โครงการรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท_จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง และ
ครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำ�ปี

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย

สำ � หรั บ ปี _ 2555 _ บริ ษั ท ฯไม่ มี ก ารกระทำ � ผิ ด กฎระเบี ย บที่ ค ณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้ ปัจจุบันบริษัทฯได้มอบหมายให้ฝา่ ยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นสถาบัน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ 0 2473 8000 ส่วนราย
ละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ_หน่วยงานนี้ได้มีแผน
งานการจัดกิจกรรมพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็น
ประจำ�ทุกปี_เพื่อนำ�เสนอข้อมูลและชี้แจงผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
โดยในปี 2555 ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ี
1. วันที่ 19 ม.ค._2555 (สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2554)
2. วันที่ 11 เม.ย. 2555 (สรุปผลการดำ�เนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555)
3. วันที่ 9 ส.ค. 2555 (สรุปผลการดำ�เนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555)
4. วันที่ 15 พ.ย. 2555 (สรุปผลการดำ�เนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555)
นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง แลก
เปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จำ�นวน

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)

3

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)

3

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

48

ANNUAL REPORT 2012 | GFPT Public Company Limited

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำ�กัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง_และต้องมีกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะ
กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีกรรมการ
จำ�นวนทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ี
1. กรรมการบริษัท 6 ท่าน
2. กรรมการอิสระ 3 ท่าน
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดคุณสมบัติกรรมการบริษัท
ขั้นต่ำ�ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อ 17 ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ _OECD_ซึ่งทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องการให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
ได้ปฏิบัติตาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะต้อง
ห้ามของกรรมการบริษัทของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ไว้ดังนี้ี
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ในหมวดที่ 4 ข้อ 17 กำ�หนดให้บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย_และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ
ดำ�เนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีชื่อเสียง มีประวัติการทำ�งานดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคม
4) ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทมหาชน_ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท
5) ต้องไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขัน
กับบริษัทฯ
6) คณะกรรมการบริษัท _ ต้องมีความหลากหลายของทักษะ _ โดย
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท เป็ น กรรมการอิ ส ระหรื อ กรรมการ
ตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต _ หรื อ โดยการจดทะเบี ย นใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ_บริษัทใหญ่_บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้ง
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�
เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วย
เหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใด
จะต่ำ�กว่า ตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกันด้วย
5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ_รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่
ปรึ ก ษากฎหมาย_ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น _หรื อ ผู้ ป ระเมิ น ราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบัน_และ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน_และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ_หรือบริษัทย่อย_หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน_หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้_ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
แล้ว_กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท_ให้
ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ_โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ_(Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน

1.3 การจำ�กัดจำ�นวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัท_คำ�นึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการบริษัท_โดยกำ�หนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไป
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ได้ไม่เกิน_3_บริษัท
เนื่องจากตำ�แหน่งของผู้บริหารระดับสูงมีความสำ�คัญต่อการบริหาร
กิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.4 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
บริษัทฯ_กำ�หนดนโยบายให้มีการแยกตำ�แหน่งระหว่างประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน_โดยประธานกรรมการมี
บทบาทในการเป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัทในการกำ�หนดนโยบาย
ร่วมกันของกรรมการ ทิศทาง การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
สนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับ
นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทนำ�มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
1.5 คุณสมบัติตำ�แหน่งประธานกรรมการ
บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ี
(1) เป็นผู้มีอาวุโส
(2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
(3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ
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2.  บทบาท หน้าที  ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
2.1 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท_ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบระหว่ างคณะกรรมการบริษัท _และฝ่ ายจัดการออกจากกันอย่ าง
ชั ด เจน_เพื่ อ ให้ มี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ_และเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2.2 ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) ดูแลและจัดการให้การดำ�เนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ _ สุ จ ริ ต _ระมั ด ระวั ง _รั ก ษาผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของ
บริษทั ฯ บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
2) กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ_รวมถึง
การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
กำ � กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ฝ่ า ยจั ด การดำ � เนิ น การตามนโยบายที่
กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
3) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำ�คัญ
เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การ
ค้ำ � ประกั น _โครงการลงทุ น ใหม่ _ การได้ ม าและจำ � หน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็น
ไปตามกฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของสำ� นักงานกำ� กับ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย และ
ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
4) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ก่ อ นนำ � ส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
5) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อ
ถือได้้
6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน_ด้านการดำ�เนินงาน_ด้านการ
รายงานทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล
7) กำ�กับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลที่
สำ�คัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่องทางการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม
8) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ_ได้แก่_คณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการ
จริยธรรม คณะผู้บริหาร และกำ�หนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อ
ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้
ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นส่วนใหญ่่
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9) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
10)_จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร_และแผนงาน
การสืบทอดงาน (Succession Plan)
11)_คณะกรรมการมีอำ�นาจกำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้
12) คณะกรรมการมีอำ�นาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะ
กรรมการได้ โดยในการมอบอำ�นาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขต
แห่งอำ�นาจของคณะกรรมการ และกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน

3.  คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยศึกษากลั่นกรอง_โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการ
วินิจฉัย อีกทั้งได้กำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการในแต่ละชุด_โดยกำ�หนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยจำ�นวน 3 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
3) คณะอนุกรรมการจริยธรรม

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท_ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง โดยกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน_ 3_ ท่าน_ ในจำ�นวนดังกล่าว
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ดา้ นบัญชีและการเงิน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติขอบเขตการดำ�เนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การกำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตและอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ_และกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ_
รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
3) สอบทานให้บริษัทฯ_ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพียง
พอ เพื่อทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ_ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน_หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน_และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร_และนำ�เสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน ประจำ�ปีของ
บริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8) กำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท_เพื่อพิจารณาการบริหารความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจการประเภทต่างๆ_ที่สำ�คัญ
เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เป็นต้น
9) ควบคุมติดตามดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
10) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ เ ป็ น
คราวๆ ไป

3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน �
       และกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท _ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ โดยกำ�หนดวาระการดำ�รง

ตำ�แหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน 5 ท่าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอ
ชื่อ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเมื่อมีตำ�แหน่งว่าง
รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีการกำ�หนดวิธีการสรรหาและวิธีการ
กำ�หนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
เรื่องนั้นๆ ต่อไป
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
1) พิจารณากำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม _ เพื่อเสนอชื่อกรรมการบริษัท
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ_ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจำ�นวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการ_เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท_และ/หรือเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา_คัดเลือก_และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือมีตำ�แหน่งว่างลง
3) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี_เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
4) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้ และเป็นไปตาม
นโยบายที่ ค ณะกรรมการกำ � หนด_ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีี
5) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร ให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7) กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ_เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการรวมถึง
ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ
9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ เ ป็ น
คราวๆ ไป

ANNUAL REPORT 2012 | GFPT Public Company Limited

49

Public Company Limited
50 GFPT
ANNUAL REPORT 2012

3.3 คณะอนุกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม (Code of Conduct
Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และตัวแทนจากพนักงาน
จำ�นวน 2 ท่าน เป็นคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม และให้ประธานคณะอนุกรรมการ
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรม โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
หนึ่งปี
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม ดังนี้
1) กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการ
ปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2) กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ_ และการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และบุคลากรของบริษัทฯ
ให้ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับข้อ (1)
3) ทบทวนนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติ
หรือแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ
ข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติดา้ นจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ กับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ�
5) ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำ�เนินการในการปฏิบัติตามข้อ (1) ให้มีผลอย่างต่อ
เนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
6) ให้คำ�แนะนำ�แก่บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
7) รับเรื่องร้องเรียนการกระทำ�ที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งดำ�เนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
8) ตอบชี้แจงข้อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
9) ดู แ ลการสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และการอบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
จริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
10) รายงานเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบ
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญ ซึ่ง
กระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำ�คัญ_รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
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4.  การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
4.1 การเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกเดือน และกำ�หนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน โดยได้แจ้งให้คณะ
กรรมการได้ทราบล่วงหน้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำ�คัญของวาระ
การประชุมที่จะต้องนำ�เข้าพิจารณา
ในปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประชุมในปี 2555
คณะ
กรรมการ
บริษัท
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

คณะ
ประชุมผู้ถือ
คณะ
หุน้
กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหา
และบริหาร พิจารณาค่า
ความเสี่ยง ตอบแทน
และกำ�กับ
ดูแลกิจการ

รวม 9 ครั้ง/ รวม 4 ครั้ง/ รวม 1 ครั้ง/ รวม 1 ครั้ง/
ปี
ปี
ปี
ปี

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ

9(9)

-

-

1(1)

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

9(9)

-

-

1(1)

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การ

9(9)

-

1(1)

1(1)

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9(9)

4(4)

1(1)

1(1)

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9(9)

4(4)

1(1)

1(1)

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8(9)

4(4)

1(1)

1(1)

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

8(9)

-

-

1(1)

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษทั

9(9)

-

-

1(1)

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษทั

8(9)

-

1(1)

1(1)

5. นายปารเมศ เหตระกูล

4.2 การพิจารณากำ�หนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จั ด การหารื อ ร่ ว มกั น ในการ
พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท_และเป็นผู้
กำ�หนดวาระการประชุม ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อให้กรรมการได้
พิจารณาเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้
จัดเตรียมวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารและข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการ
ตัดสินใจในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
4.4 การดำ�เนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการดำ�เนินการประชุม

4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเชิ ญ ฝ่ า ยจั ด การระดั บ สู ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ_เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง_อีกทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้รู้จักกับ
คณะกรรมการบริษัท
4.6 การเข้าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้
จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมายไว้
4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้มีโอกาสประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปราย
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ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่ง
ได้มีการปฏิบัติแล้วในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร_แต่เป็น
กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้จัดให้มีการประชุม
เป็นประจำ�อยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
4.8 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำ�หน้าที่
ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้า
ที่และความรับผิดชอบอื่นๆ_ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั้งให้ น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขโดย์_พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์_ฉบับที่ี_4
พ.ศ. 2551

5. การประเมินผลของคณะกรรมการ�
        และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นทางการเป็นประจำ�ปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ำ � เสมอ _ ในการประเมิ น ผลคณะ
กรรมการบริษัท_มีการเปรียบเทียบว่าได้ดำ�เนินการตามนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practices)_หรือไม่_เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำ�หนดไว้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำ�ปี 2555 โดย
อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่ดี
นอกจากนี้_ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำ�ทุกปี
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6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ โดยอ้างอิงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา_พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่า
ตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนสำ�หรับผู้บริหารนั้น คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำ�หน้าที่ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีแนวทางในการดำ�เนิน
การให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ผลงานที่ได้ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในปี 2555 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯทั้ง 9 ท่าน มีจำ�นวนรวม 4,225,000 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูปของค่า
ตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตรา ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำ�นวน 0.52 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่า
ตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อ

นามสกุล

จีเอฟพีที

บริษัทย่อย

กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

1.

นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

520,000

130,000

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

455,000

130,000

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

455,000

130,000

4.

นพ.สาธิต

กรเณศ

520,000

5.

นายปารเมศ

เหตระกูล

455,000

6.

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

455,000

7.

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

455,000

8.

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

455,000

9.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

455,000

130,000

6.2  ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนผู้บริหารของจีเอฟพีที จำ�นวน 10 ท่าน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น มีจำ�นวนรวม
ทั้งสิ้น 24,798,312 บาท
6.3  ค่าตอบแทนอืน่
-ไม่มี-
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7.  การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร

หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ

7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้
แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ นอกจากนี้ ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯก�ำหนดนโยบายการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในการเป็ น ผู ้ น�ำของ
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถใน
การตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

7.2 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท_ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1)ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร _ มี ห น้ า ที่ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ_มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
2)คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการส�ำหรั บ พั ฒ นา
ผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี_โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก ให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ_กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริห าร _ เลขานุการบริษัท _ ตลอดจน _ ผู้บริห ารระดับสูงอื่นๆ
ในเรื่ อ งหลั ก การก�ำกั บดูแลกิจการของบริษัทฯ_ เพื่อ เสริม สร้ าง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ก�ำหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนด

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่า ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมี
คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ_เพื่อให้การบริหารงานเป็น
ไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯใน
ระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำคู่มือหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และก�ำหนดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนนโยบายและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ)

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภาย
ใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็น
แนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
(โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555)

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ)
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การควบคุมภายใน
Internal Control

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึง
ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีบทบาท
และความรับผิดชอบร่วมกัน และได้มีการก�ำหนดภาระหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ_อ�ำนาจการด�ำเนินการในระดับบริหารและระดับการปฏิบัติ
การไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทาง
การเงิน การด�ำเนินงาน การบริหาร และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง_เพื่อก่อให้เกิดความ
มั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า _ ผลส�ำเร็ จ ของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้ี
• กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถน�ำมา
ปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของ
บริษัทฯ
• ผลการปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก�ำหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผ ล _ โดยมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรของบริ ษั ท ฯ _ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า
• รายงานข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหารและการ
ด�ำเนินงาน มีความถูกต้องทันเวลา และสามารถเชื่อถือได้
• การด�ำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ
ข้อก�ำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• มีระบบการควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
• มีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และมีการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิผล
• มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านบุคลากร_ทรัพย์สิน
อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
• มีการประเมินตนเองในการควบคุมระบบงานที่ส�ำคัญทั่วทั้งองค์กร
บริ ษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission – Enterprise Risk Management (COSO – ERM)
ซึ่งสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัทฯ
ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ประการ ดังนี้ี
1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
บริษัทฯ์_สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี์_มีการจัด
โครงสร้ า งการบริ ห ารที่ ดี เ หมาะสมตามขนาดการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นใน
ปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ ์_ที่มีข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Business Ethics) มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการจริยธรรมธุรกิจ
โดยมีหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเป็น

ประธาน และผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อก�ำกับดูแลกิจการให้
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม_มีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย_มีการก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน_รวมถึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร_และ
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้วา่ บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี_สามารถ
ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล _ตลอด
จนมีระดับของความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องบุคลากร โดยก�ำหนด
ให้มีวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการประเมินผลและการให้
ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม_พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรม
ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล (Individual
Development Plan) เพื่อเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่
ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานสากล
2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์
บริษัทฯ มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานใน
แต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
รายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจ
ในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ

3.  การบ่งชี้เหตุการณ์
บริษัทฯ ได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่ง
ผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร_และระดับปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นที่เอื้ออ�ำนวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณา
จากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทฯ และยังมีการติดตาม
ผลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทั้งมีการรายงานต่อ
ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ
4.  การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ มีเครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
อีกทั้งยังมีการจัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยง_เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน_และได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม์_ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ปฏิบัติการ_ ตลอดจนท�ำการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ซึ่งจะท�ำการ
ประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
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และผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) เพื่อ
พิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต�่ำ
5.  การตอบสนองความเสี่ยง
บริษัทฯ_มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ตลอดจนได้ก�ำหนดแนวทางในการหลีกเลีย่ ง การลด การโอน ให้ผอู้ นื่
และการยอมรับความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ ได้
มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุดและมีประสิทธิผลที่สุด_โดย
เลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก_เพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น_ รวมทั้งยังมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไป
6. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ_ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีสาระส�ำคัญใน
แต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกัน
เป็นหลัก รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมนั้นได้มี
การน�ำไปปฏิบัติจริง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงคุณภาพ
และความรวดเร็วที่ควบคู่กันไปด้วย
นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง_ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบ
ปฏิ บั ติ แ ละกิ จ กรรมการควบคุ ม เป็ น ระยะๆ _ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้
มั่นใจได้ว่า จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้
7.  ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
บริษัทฯ_มีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือเพื่อการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการ
ก�ำหนดแผนส�ำรองฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ รวมไปถึงการซักซ้อมแผนส�ำรองฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
บริษัทฯ_ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ย้อนหลังได้_(Audit_Trail)_และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือ
บ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงสถิติได้อย่างเป็นระบบ_ซึ่งท�ำการ
ประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่าง
ครบถ้วน
นอกจากนี้บริษัทฯ_มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล_สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทั้งองค์กร_โดยข้อมูลที่
ส�ำคัญ เช่น การก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร_แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ
บทบาทความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าที่ _ รวมไปถึงขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลง
สู่พนักงานและจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วยเช่น
กัน_อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่มี
ประสิทธิภาพทันเวลา
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8.  การติดตามผล
บริษัทฯ มีขั้นตอนการติดตามและการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานใน
แต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเหมาะสม และมีระบบการประเมินและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานที่ดี เช่น ก�ำหนดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด _และให้
พนักงานทุกระดับมีการประเมินตนเองในการควบคุม (Control SelfAssessment) ในระบบงานที่ดีทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการ
และระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ_สามารถตอบ
สนองต่อปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
รวมไปถึงให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอก
บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีการ
ก�ำหนดสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารและการจัดการ
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอซึ่งความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้_โดยให้มีการรายงานผลต่อหัวหน้างานทุกระดับและต่อผู้
บริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท์_และมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ์_เพื่อพิจารณาและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายและ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ
รวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญช่วยให้บริษัทฯ
สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องมีกลไกการบริหารงาน เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและเตรียมการเพื่อรับมือไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่ได้ตลอดไป
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์
แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2555
ได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่
เห็นว่าจ�ำเป็น โดยพบว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มี
สาระส�ำคัญแต่ประการใด
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การตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระ_ รายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน_และรายงานต่อ
ประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน_โดยมีกฎบัตร
ของหน่วยงาน ซึ่งก�ำหนดภารกิจขอบเขต วัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน
และมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เพื่อใช้อา้ งอิงการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง_การก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งได้พิจารณา
จากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ตลอดจนพิจารณา
จากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) โดยผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ในด้านการประเมินตนเองในการควบคุมด้านต่างๆ (Control SelfAssessment, CSA) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานต่างๆ
จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้_อีกทั้งยังท�ำการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ_เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่
วางไว้ว่าได้ด�ำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการแก้ไขปรับปรุง
อย่างสม�่ำเสมอ
ในการตรวจประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้
เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน_เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม_และมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นระบบสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบ
ทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในการตรวจประเมินความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้
จัดท�ำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละ
ระบบงาน รวมทั้งได้ท�ำการสอบทานผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
ให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินตนเองในการควบคุมในแต่ละขั้นตอน
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ในการตรวจประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการก�ำกั บ
ดูแลกิจการ_หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การ_ ตามหลักการก�ำกับ ดูแลกิจการ_ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างและการ
สนับสนุนของกระบวนการที่จ�ำเป็นในการน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จของการ
ก�ำกับดูแลที่ดีและโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอด
จนมีการน�ำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใน

การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายใน
องค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการ
ทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกัน
และควบคุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด _ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า _ บริ ษั ท ฯ
จะสามารถป้ อ งกั น และควบคุ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ก�ำหนดไว้ได้
ในการตรวจประเมินตนเองในการควบคุม_หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจประเมินตนเองในการควบคุมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ _ มีมาตรการการควบคุมที่ดีรวมอยู่ใน
ระบบปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา โดยให้มั่นใจได้วา่ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถบรรลุผลตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ _ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง อาจเกิ ด สถานการณ์ ที่ มี ผ ลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางที่ทุก
คนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
1.   การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใด
อันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัทฯ
2.  การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบริษัทฯ
3.  การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ถือ
หุ้นหรือมีอ�ำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ_อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์_จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร_ยกเว้นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปใช้
อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
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4.  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ_และห้าม
ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดัง
กล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
5.  การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้า
ท�ำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้
เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ำรายการหรือกระท�ำการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อน
ท�ำรายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.  การท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับ
บุคคลภายนอก

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ
กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
บริษัทฯ มีนโยบายจัดท�ำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงิน
และบัญชี และจัดท�ำรายงานทางการเงินด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูก
ต้องครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูลความลับ
อย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระส�ำคัญและยังมิได้เปิด
เผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่การงาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ
และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น_และมีหน้าที่ต้องใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุด_เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดัง
กล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ
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การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ_ให้ความส�ำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็น
ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี_โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนใน
หลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทัน
ท่วงที บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดระเบียบการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส
ในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ_ ที่มีสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลัก
ทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผล
ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน
• บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่าน
สื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
• กรรมการและผู้บริหาร_มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่
ออกโดยบริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
รายงานถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ_ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• บริ ษั ท ฯ _ มี ก ฎระเบี ย บการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด้ า นระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดย
บริษัทฯ _ ได้ก�ำหนดบทลงโทษ _ หากผู้ใ ดฝ่าฝืนจะถือเป็น ความ
ผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
บัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้หลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคตหรือ
ให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต�่ำกว่า
6_ เดือน_ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูด
คุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและ
มุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
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การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ
ต่อสาธารณชน

นโยบายการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ์

บริ ษั ท ฯ _ ก�ำหนดให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ _ (Investor
Relations)_เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ_ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น_ผู้ลงทุน_นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการให้ข้อมูล
ใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และ
ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง_ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบ
หมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือ
ต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อัน
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านซอฟต์แวร์_โดยการน�ำ
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต้องได้รับ
อนุญาตและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
4,201 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2555 เป็นเงินรวม 843.21 ล้าน
บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ ทั้งนี้ จ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงานหลัก

จำ�นวนคน

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�ำความ
เข้าใจ_และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด_หากพบว่ามี
การฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ_ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจบริษัทฯจะ
พิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระ
ท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ
จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

1. สายงานบริหาร

221

2. สายงานการเงิน

21

3. สายงานการตลาด

36

4. สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

3

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

5. สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

7

• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้
บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�ำหนด
• คณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรม
ธุ ร กิ จ _ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ _ ตลอด
จนกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง _ คณะอนุ ก รรมการ
จริยธรรมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติ
ที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ_ในกรณีที่พบเห็นหรือถูกกดดันหรือบังคับ
ให้กระท�ำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะอนุกรรมการจริยธรรม แล้วแต่
กรณี
บริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงาน
เป็นอย่างดี และผูร้ ายงานไม่ตอ้ งรับโทษใดๆ หากกระท�ำเจตนาดี

6. สายงานการผลิต
รวม

3,913
4,201

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งแบ่งพนักงาน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับพนักงานใช้แรงงาน
บริษัทได้จัดท�ำการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น การ
อบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน_อบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และอื่นๆ
(2) ระดับพนักงานหัวหน้างาน
บริษัทได้จัดท�ำการฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง เช่น การ
อบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน_อบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และมีการ
อบรมการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี และอื่นๆ เป็นต้น
(3) ระดับผู้บริหาร
ระดับผู้บริหารมีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้น_เกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ระบบพัฒนาคุณภาพ GUIDE
25 และ HACCP และอื่นๆ เป็นต้น

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
การเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้
กำ�หนดไว้_ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย_โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง _ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง เพื่ อ รั ก ษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ การกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของบริษัทและงบการเงิน
รวม เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการกำ�กับดูแลระบบงานตรวจสอบทั้งด้านการตรวจสอบการจัดการ
ทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น์_์_เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารและกรรมการบริหาร์_์_ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้ง
สิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ
โดยสรุป ดังนี้
1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำ�ไตรมาส
และประจำ�ปี 2555 ของทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และ
งบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย
จัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสม
ก่อนจะมีการนำ�เสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการ_โดยการสอบทานจะมุ่ ง เน้ น รายการบั ญ ชี ที่ สำ � คั ญ
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ รายการปรับปรุง
รายการสำ�รองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี _ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำ�คัญ
พร้อมฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการ
เงิ น ดั ง กล่ า วถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรและได้ จั ด ทำ � ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่
รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินใน
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ปี 2555 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ เพื่อให้
มั่นใจได้วา่ งบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียง
พอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคล
อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณานโยบายการบริ ห ารความ
เสี่ยง_แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะ
เกิดขึ้น_รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
ภาวะภายในและภายนอกองค์กร_โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ_รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า ง
สม่ำ�เสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น
3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ_
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและทบทวนระบบควบคุ ม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านบุคลากร และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่อง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี
2555 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบ
งานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่สำ�คัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
ไปยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการ
บริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในทางด้านการบริหาร การเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามแนวทางที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ _ ทั้ ง นี้ _ ไม่ พ บจุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ
บกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ_ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้
สอบบัญชี_ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวม
แล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ทั่วไป การประเมินความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด การเงิน
รวมถึงความน่าเชื่อถือระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลที่ใช้
ในการบริหารของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเพียงพอ
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4. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย_และกฎระเบี ย บของสำ � นั ก งาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ_
บริ ษั ท ฯ _ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม_วิ เ คราะห์ _ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และดำ�เนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตาม
จากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ
ตามข้ อ กฎหมายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง_ทั้ ง _พรบ.หลั ก ทรั พ ย์ _ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุน สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2555 แล้ว
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่า การดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน_รวม
ถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ความเพียงพอของอัตรากำ�ลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง
ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้คำ�แนะนำ�อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยใช้
หลักการดำ�เนินงาน ได้แก่ การทำ�งานเป็นระบบและในลักษณะเชิง
ป้องกัน_บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อ
ทิศทางการดำ�เนินงานขององค์กร
6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ_รวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระ และคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้ได้รับทราบถึงผลการ

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบบัญชี_ และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็น
อิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และของผู้สอบบัญชีสำ�นักงานอื่นที่เทียบได้ ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ_มี ค วามเห็ น เสนอพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี จ าก
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
ประจำ�ปี 2556 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของ
ตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ภายนอก _ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย_และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ_ผลการ
ประเมินพบว่า_ คณะกรรมการตรวจสอบ_ มีขอบเขตและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความ
สามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพี ย งพอ_โดยไม่ มี ข้ อ จำ � กั ด ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ทั้ ง จากผู้ บ ริ ห าร
พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ป ภาพรวมแล้ ว _ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า _ คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ มี
จริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ_อย่างมีคุณภาพ_อีกทั้งได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการ
ดำ�เนินงาน ภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ง
มีรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำ�
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม
ถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บั ญ ชี _ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง_ และตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
ของประเทศไทย_ ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน_เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งความสำ�คัญ
ของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล อย่างเพียงพอ
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิด
ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ _ รวมถึงการให้ความสำ�คัญต่อความซื่อสัตย์
สุจริตและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ_อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อกำ�หนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ

(นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง _ ตลอดจนพิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอส.
เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะ
กรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดง
ไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีความน่าเชื่อถือได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)
กรรมการผู้จัดการ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Audit Fee

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2555 ได้แก่
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
จากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ในรอบปีบัญชี 2555 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายให้
แก่ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำ�นักงาน�
        สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็น
จำ�นวนเงินรวม 2,486,700 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีของบริษัทฯ จำ�นวน 769,000 บาท ค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำ�นวน 1,717,700
บาท

2. ค่าบริการอื่น
บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีเงื่อนไขจะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อสำ�นักงานส่งเสริมการลงทุน
เป็นจำ�นวนเงินรวม 120,000 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ 35,000 บาท
และของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จำ�นวน 85,000 บาท
ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่า
ตอบแทนใดๆให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้กฎระเบียบและความปลอดภัยอาหาร

CERTIFICATE
ISO 9001:2008
ISO/IEC 17025�
GMP
HACCP
HALAL�
BRC

งบการเงิ
น
FINANCIAL STATEMENTS

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2555
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำ�คัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิด
ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�
และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำ�เนินงานรวมและ
ผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ไก่ปู่ย่าพันธุ-์ สุ ทธิ
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ-์ สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9

10
12
13
14
15
16
3.1

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท

282,975,277.73
1,002,606,975.87
4,212,363,986.85
6,283,443.65
5,504,229,684.10

178,940,427.14
20,000.00
847,532,084.49
2,816,233,442.09
4,804,700.83
3,847,530,654.55

190,933,514.35
793,238,707.05
2,306,033,019.04
4,407,572.50
3,294,612,812.94

1,429,312,831.91
5,000.00
38,152,701.86
287,823,495.35
327,852,931.46
5,224,905,850.15
7,991,022.17
1,294,911.36
47,248,138.55
7,364,586,882.81
12,868,816,566.91

629,542,149.14
5,000.00
41,003,404.75
309,440,843.03
263,101,888.24
4,933,335,643.46
7,803,441.48
1,294,911.36
35,337,772.78
6,220,865,054.24
10,068,395,708.79

746,157,099.47
25,000.00
40,557,764.87
300,099,744.75
284,668,618.95
4,521,885,161.52
6,012,745.86
1,294,911.36
21,122,064.79
5,921,823,111.57
9,216,435,924.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท

17, 18
19
20

3,532,732,267.60
1,032,677,135.11
80,000,000.00
229,823.36
9,606,300.00
4,655,245,526.07

666,223,163.49
633,225,861.87
80,000,000.00
35,825,002.64
12,005,600.00
1,427,279,628.00

452,858,369.47
620,126,395.98
143,160,000.00
32,863,958.60
9,235,000.00
1,258,243,724.05

20
30.2
21

160,000,000.00
2,000,000,000.00
270,724,632.45
140,938,451.00
22,256,874.05
2,593,919,957.50
7,249,165,483.57

240,000,000.00
2,000,000,000.00
253,193,907.00
147,760,864.00
15,778,590.08
2,656,733,361.08
4,084,012,989.08

414,730,000.00
1,998,100,000.00
154,682,509.00
13,570,626.95
2,581,083,135.95
3,839,326,860.00
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5

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท

22
1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

140,000,000.00
3,624,627,970.29
2,919,780.34
5,546,368,750.63
73,282,332.71
5,619,651,083.34
12,868,816,566.91

140,000,000.00
3,997,532,628.26
2,693,811.16
5,919,047,439.42
65,335,280.29
5,984,382,719.71
10,068,395,708.79

140,000,000.00
3,404,614,388.15
2,505,154.90
5,325,940,543.05
51,168,521.46
5,377,109,064.51
9,216,435,924.51
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บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

7
8
30.2
9

116,960,647.15
402,773,682.79
10,000,000.00
462,283,062.61
1,374,811.12
993,392,203.67

42,018,247.42
309,745,679.63
274,030,082.23
1,554,174.05
627,348,183.33

54,472,030.69
369,391,276.90
176,805,126.59
1,332,889.90
602,001,324.08

10
11
14
15
16

1,117,712,771.81
1,661,814,542.35
291,301,530.61
1,233,720,902.40
7,991,022.17
1,951,815.00
4,314,492,584.34
5,307,884,788.01

622,299,700.00
1,661,654,542.35
288,806,599.75
1,230,221,835.20
7,803,441.48
1,791,747.54
3,812,577,866.32
4,439,926,049.65

622,299,700.00
1,661,436,142.35
317,156,978.06
1,235,265,866.42
6,012,745.86
1,271,325.02
3,843,442,757.71
4,445,444,081.79

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นบริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

17, 18
30.2
19

1,720,000,000.00
559,118,480.16
2,279,118,480.16

180,000,000.00
240,530,329.24
420,530,329.24

280,000,000.00
5,000,000.00
193,797,569.14
478,797,569.14

30.2
21

692,200,000.00
109,886,640.82
140,938,451.00
10,573,537.69
953,598,629.51
3,232,717,109.67

692,200,000.00
103,544,170.00
147,760,864.00
11,617,451.72
955,122,485.72
1,375,652,814.96

692,200,000.00
154,682,509.00
11,187,759.59
858,070,268.59
1,336,867,837.73

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

1,253,821,000.00
525,000,000.00

140,000,000.00
156,346,678.34
2,075,167,678.34
5,307,884,788.01

140,000,000.00
1,145,452,234.69
3,064,273,234.69
4,439,926,049.65

140,000,000.00
1,189,755,244.06
3,108,576,244.06
4,445,444,081.79

22
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ส่ วนของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

25

2555

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2554

บาท
บาท
บาท
บาท
15,369,810,863.37 14,209,553,166.98 6,302,405,614.03 6,459,908,358.26
(14,374,227,825.23) (11,985,496,028.60) (6,304,445,133.02) (5,984,182,277.16)
995,583,038.14
2,224,057,138.38
(2,039,518.99) 475,726,081.10
89,399,919.00
196,980,006.00
281,130,371.56
222,960,281.48
147,045,769.27
110,458,040.15
(490,446,254.16)
(420,590,609.19) (112,950,119.56)
(86,047,135.93)
(514,916,565.48)
(479,817,700.88) (224,408,815.08) (219,188,593.81)
(408,146,928.19)
(74,389,377.23)
(111,293,275.48)
(147,224,464.01)
(135,830,351.07)
(64,271,365.80)
(47,362,356.14)
49,736,748.82
1,299,485,483.24
(575,371,059.35) 430,566,041.37
(573,867.19)
(76,748,962.19)
(5,058,081.74)
49,162,881.63
1,222,736,521.05
(575,371,059.35) 425,507,959.63
49,162,881.63
1,222,736,521.05
(575,371,059.35) 425,507,959.63

40,829,839.03
8,333,042.60
49,162,881.63

1,203,385,204.67
19,351,316.38
1,222,736,521.05

0.03

0.96

(0.46)

0.34
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23.1

23.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
บาท
1,253,821,000.00
1,253,821,000.00
1,253,821,000.00

กาไรสะสม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้จัดสรร
ส่ วนต่าจากการซื้อเงินลงทุน
มูลค่ าหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมาย
ในบริษทั ย่ อย
บาท
บาท
บาท
บาท
525,000,000.00
140,000,000.00 3,404,614,388.15
2,505,154.90
(234,345,714.56)
1,203,385,204.67
188,656.26
(376,121,250.00)
525,000,000.00
140,000,000.00 3,997,532,628.26
2,693,811.16
40,829,839.03
225,969.18
(413,734,497.00)
525,000,000.00
140,000,000.00 3,624,627,970.29
2,919,780.34

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม

10

บาท
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
40,829,839.03
225,969.18
(413,734,497.00)
5,546,368,750.63

รวม

ส่ วนได้เสียที่
ไม่ มีอานาจควบคุม
บาท
51,168,521.46
(1,757,507.29)
19,351,316.38
(188,656.26)
(3,238,394.00)
65,335,280.29
8,333,042.60
(225,969.18)
(160,021.00)
73,282,332.71

บาท
5,377,109,064.51
(236,103,221.85)
1,222,736,521.05
(376,121,250.00)
(3,238,394.00)
5,984,382,719.71
49,162,881.63
(413,734,497.00)
(160,021.00)
5,619,651,083.34

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
23.1

23.2

หมำยเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว
บาท
1,253,821,000.00
1,253,821,000.00
1,253,821,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมาย
บาท
บาท
140,000,000.00
1,189,755,244.06
(93,689,719.00)
425,507,959.63
(376,121,250.00)
140,000,000.00
1,145,452,234.69
(575,371,059.35)
(413,734,497.00)
140,000,000.00
156,346,678.34

บาท
3,108,576,244.06
(93,689,719.00)
425,507,959.63
(376,121,250.00)
3,064,273,234.69
(575,371,059.35)
(413,734,497.00)
2,075,167,678.34

รวม
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ค่าเสื่ อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ค่าเสื่ อมราคา-อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา-สิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ขาดทุนจากสิ นทรัพย์เสื่ อมสภาพ
หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า
(โอนกลับ)หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
(กาไร)ขาดทุนจากการขายไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากมูลค่าการทาลายลูกไก่
ขาดทุนจากมูลค่าการทาลายลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
โอนกลับขาดทุนจากวัสดุสานักงานลดลง
กาไรจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่า-อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ภาษีมลู ค่าเพิ่มเฉลี่ยขาด(เกิน)
โอนสิ นทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่าย
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่รับรู ้ เป็ นรายได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2555
บาท

งบการเงินรวม

49,736,748.82

2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท

1,299,485,483.24

(575,371,059.35)

430,566,041.37

49,812,476.12
47,538,393.57
346,560,512.60
317,266,814.11
5,297,486.57
4,574,801.79
490,319,721.53
450,441,271.60
2,994,305.68
2,371,248.50
144,106.50
208,818.11
264,619.79
138,680.67
(3,793,539.25)
1,157,426.96
288,186.22
26,083,102.98
(5,186,888.08)
3,845,389.29
3,732,609.74
1,321,284.48
6,038,848.15
21,421,602.17
(6,622.12)
(32,790.18)
(774.80)
(2,413,060.00)
(50,000.00)
(27,060,432.19)
2,887,500.00
43,200.00
(3,362,069.83)
(6,479,658.54)
(2,293,401.78)
2,406,611.55
(17,976.29)
365,951.63
(1,741,368.04)
27,397,546.45
24,429,906.00
(6,822,413.00)
(6,921,645.00)
(1,877,764.17)
(2,050,782.92)
147,015,160.59
135,806,078.74
74,389,377.23
111,293,275.48
1,186,692,075.43 2,400,275,285.24

12,408,089.24
159,850,945.61
2,994,305.68
408,146,928.19
11,097,155.97
(13,933,086.50)
(478,305.93)
(911,160.51)
(59,999,979.00)
(29,399,940.00)
12,449,008.82
(6,822,413.00)
(505,669.83)
60,997,545.90
(19,477,634.71)

11,708,449.39
151,896,300.48
2,371,248.50
1.00
360,471.57
3,753,980.55
2,887,500.00
(1,144,453.28)
(630,648.91)
365,951.63
(196,980,006.00)
9,959,536.00
(6,921,645.00)
(440,396.62)
46,658,224.58
454,410,555.26

GFPT Public Company Limited
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน(ต่ อ)
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รับจากดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รับภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับในการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์
เงินสดรับในการขายไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่พ่อแม่พนั ธุ์
เงินสดรับในการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับในการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

2555
บาท

งบการเงินรวม

(144,547,516.99)
(1,447,693,855.59)
(1,511,554.97)
(13,226,465.77)

2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท

(28,739,509.15)
(652,311,691.82)
(513,260.51)
(20,174,160.33)

(87,678,487.90)
(198,476,436.74)
179,362.93
(160,067.46)

78,733,964.58
(99,291,475.00)
(221,284.15)
(520,422.52)

331,802,965.87
(64,889,430.98)
(2,399,300.00)
2,770,600.00
6,478,283.97
2,207,963.13
(84,405,368.05) 1,638,625,795.58
1,877,764.17
2,050,782.92
(9,866,821.00)
(2,017,546.00)
4,327,640.43
(42,499,643.03)
(97,095,000.46)
(134,894,067.91) 1,545,891,672.47

315,898,810.02
(1,043,914.03)
9,241,632.11
505,669.83
(6,106,538.00)
(4,469,265.24)
(828,501.30)

43,514,085.49
429,692.13
477,055,115.79
440,396.62
(105,085.00)
1,293,798.66
(25,112,646.71)
453,571,579.36

20,000.00
29,399,940.00
(160,000.00)
(218,400.00)
(903,560,000.00)
2,979,951.57
4,237,885.75
(47,436,985.50)
(45,728,872.41)
64,362,036.90
97,123,345.00
(363,346,578.27) (374,792,546.06)
9,500,000.00
400,000.00
(50,075,037.60)
(26,464,771.08)
14,703,704.43
22,183,901.52
(731,472,681.75) (675,235,537.11)
(3,181,886.37)
(4,161,944.12)
(12,601,092.42)
(15,324,745.28)
(1,990,868,629.01) (1,017,981,683.79)

(10,000,000.00)
59,999,979.00
29,399,940.00
(160,000.00)
(903,560,000.00)
(969,933.60)
529,583.56
(163,471,785.28)
(3,181,886.37)
(991,414,102.69)

196,980,006.00
(218,400.00)
(26,464,771.08)
3,185,433.49
(107,917,620.55)
(4,161,944.12)
61,402,703.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2555
บาท

งบการเงินรวม

2554
บาท

1,057,902,011.68
340,480,477.27
5,150,000,000.00 1,050,000,000.00
(3,340,000,000.00) (1,180,000,000.00)
(80,000,000.00) (237,890,000.00)
1,900,000.00
3,000,000.00
(3,000,000.00)
(144,369,946.17) (135,252,309.16)
(413,734,497.00) (376,121,250.00)
(21.00)
(3,019,994.00)
2,229,797,547.51 (539,903,075.89)
104,034,850.59
(11,993,087.21)
178,940,427.14
190,933,514.35
282,975,277.73
178,940,427.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
บาท
บาท
4,730,000,000.00
(3,190,000,000.00)
(59,080,499.28)
(413,734,497.00)
1,067,185,003.72
74,942,399.73
42,018,247.42
116,960,647.15

980,000,000.00
(1,080,000,000.00)
145,000,000.00
(150,000,000.00)
(46,306,816.37)
(376,121,250.00)
(527,428,066.37)
(12,453,783.27)
54,472,030.69
42,018,247.42
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บริษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2524 และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001471
สานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจผลิ ตและจาหน่ายไก่สดชาแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป และกลุ่มบริ ษทั ย่อย
ดาเนินธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย รวมถึ งการตีความ
และแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิช าชี พ บัญชี ใ นพระบรมราชู ปถัม ภ์ กฎระเบีย บ
และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ ง
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ได้ประมาณไว้
2.4 เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงได้มีการแปลงบการเงินเป็ น
ภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
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3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 ในการจัดทางบการเงิ นรวมถื อหลัก เกณฑ์ก ารรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของ
บริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ภายหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลื อ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว
บริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วนดังนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จากัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่
ธุรกิจเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และ
จาหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
อาหารสัตว์และเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป
ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
99.9999
99.9999
99.9999
99.9999

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

97.8601

97.8476

ไทย

99.9999

99.9999

ไทย

99.9999

99.9999

ไทย

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ มีค่าความนิยมกับบริ ษทั ย่อย ดังนี้

บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าค่าความนิยมบริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
ค่าความนิยม-สุ ทธิ

ค่าความนิยมคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554

ค่าความนิยม
ณ วันซื้อ
เงินลงทุน
พันบาท
3,703
83,927

ค่าความนิยม
ตัดจ่ายสะสม
พันบาท
(2,408)
(53,853)

พันบาท
1,295
30,074

พันบาท
1,295
30,074

87,630

(56,261)

(30,074)
1,295

(30,074)
1,295

3.2 นโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยในส่ ว นของรายการบัญ ชี ที่ เ หมื อ นกัน ใช้น โยบายการบัญ ชี
เช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ
3.3 ในการจัดทางบการเงินรวมเงินลงทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
กับบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ
99.99 ในการจัดทางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ คานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เสมือนหนึ่งถือ
หุน้ ร้อยละ 100
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4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้
5. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

การโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ส่วนงานดาเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ที่กาหนดให้บริ ษทั ฯ
ต้องระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดจากความแตกต่างของมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างเกณฑ์ทาง
บัญชี และภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
6. นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
6.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัด
มูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
6.2 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศบัน ทึ ก รายการโดยการแปลงค่ า เงิ น บาทตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ
วันสิ้ นงวด แปลงค่าเงินบาทตามอัตราปิ ดซึ่ งเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกาไร(ขาดทุน) จาก
การแปลงค่านี้ แสดงเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของงวดนั้น
6.3 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น หนี้ สินทางการเงินที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกูย้ มื ซึ่ งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ ยวข้อง กลุ่มบริ ษทั ได้ทา
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่า ยช าระ โดยสัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้ นงวดจะคานวณหามูลค่ายุติธรรม และแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น และก าไร(ขาดทุ น ) ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง จากสัญ ญาซื้ อขายเงิ นตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้าจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน
และประจาไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งถึง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
6.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
6.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า โดย
ราคาทุนคานวณดังนี้
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป บันทึกตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์ บันทึกตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าระหว่างผลิต งานระหว่างเลี้ยง งานระหว่างฟัก และไข่เชื้อ บันทึกตามราคาทุนที่
เกิดขึ้นจริ ง
6.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสี ย
6.8 ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ และไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์ บันทึกในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม และคานวณ
ค่าเสื่ อมพันธุ์จากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือโดยค่าเสื่ อมพันธุ์คานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่
คาดว่าจะได้รับ และพิจารณาการด้อยค่าของไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์ (ถ้ามี)
งานระหว่างเลี้ ยงไก่ พ่อแม่พนั ธุ์และไก่ ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น บันทึกตามราคาทุน และรวม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่ นที่ยงั ไม่ให้ผลผลิต
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6.9 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นที่ดินและอาคารที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์
จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) และคานวณ
ค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
- อาคารเล้าไก่
20 ปี
- อาคารชุด
20 ปี
- อาคารโรงงาน
20 ปี
6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่ มรายการบันทึกตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันเริ่ มรายการบันทึกตาม
ราคาทุ นหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค านวณค่ าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ ดังนี้
- ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
20 ปี
- อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุ ง
20 ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5, 10 ปี
- เครื่ องมือเครื่ องใช้
5 ปี
- เครื่ องใช้สานักงาน
5 ปี
- ยานพาหนะ
5 ปี
- สิ นทรัพย์ถาวรอื่น
5 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่เกิ ดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นามาใช้ผลิ ตสิ นทรัพย์ถาวรอื่ น
นามารวมค านวณเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ นของสิ นทรัพ ย์ช นิ ดอื่ นนั้น โดยจะหยุดบันทึก เมื่ อ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุ ทธิ กบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อนื่ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
6.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลิ ขสิ ทธิ์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปแสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
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6.12 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบี้ ย จ่ า ยที่ ถื อเป็ นต้นทุ นเป็ นดอกเบี้ ย ที่ เกิ ดจากการกู้ยืม เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ทรั พ ย์สิ นที่
ก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่ก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์
6.13 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของผูซ้ ้ื อในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อ และค่าความนิยมทดสอบการด้อยค่าทุกปี
โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าในค่า
ความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
6.14 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้น
รวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้ อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คานึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้ที่
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรั พย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่ วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความ
เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ ค่าความนิ ยมที่รับรู้ ในงวดก่ อนจะถูกกลับรายการ
หากประมาณการที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชี ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
6.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน
6.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั รับรู้ ภาระหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานคานวณโดย
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ ครบ
กาหนดในเวลาใกล้เคียงกับกาหนดชาระของหนี้ สินดังกล่าว กระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตประมาณการจากเงิ นเดื อนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปั จจัยอื่น
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ ของพนักงานเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพื่อกระจายต้นทุน
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
6.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระ
ผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่า วคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหลออกของทรัพ ยากรเพื่อจ่า ยชาระภาระ
ผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึก
เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้จ่ายชาระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
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6.18 การจัดสรรกาไรสะสม
การจัดสรรกาไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดย
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรสารองเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6.19 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายรับรู้เมื่อส่ งมอบสิ นค้า
- รายได้จากการให้บริ การ รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบี้ยรับรับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
6.20 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
6.21 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนตามภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระโดย
ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.22 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
การคานวณกาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ย
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่ งไม่ได้คานวณกาไรต่อหุ ้น
ปรับลด เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
6.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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สั ญญำเช่ ำ
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ า ว่า เป็ นสั ญญาเช่ า ดาเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ า ทาง
การเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า
บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดย
คานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น
กำรปรับลดสิ นค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่ ำเผือ่ มูลค่ ำสิ นค้ ำลดลงในสิ นค้ ำเสื่ อมสภำพและสิ นค้ ำไม่ เคลือ่ นไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณการจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพ และสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ไก่พ่อแม่ พนั ธุ์ และไก่ ปยู่่ ำพันธุ์และค่ ำเสื่ อมพันธุ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณมาตรฐานผลผลิตที่คาด
ว่าจะได้รับและมูลค่าคงเหลื อเมื่อครบกาหนดอายุการให้ผลผลิ ตของไก่ พ่อแม่พนั ธุ์และไก่ ปู่ย่า
พันธุ์ และต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่มีการกาหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ ม
ให้ผลผลิตของไก่พ่อแม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์กบั มูลค่าคงเหลื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่
ในการน ามาค านวณค่ า เสื่ อ มพัน ธุ์ ข องไก่ พ่ อ แม่ พ นั ธุ์ แ ละไก่ ปู่ ย่า พัน ธุ์ ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และไก่ปู่ย่าพันธุ์
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ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ อสั งหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ และอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อการลงทุน
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ในแต่ละช่ วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและบริษัทย่อย และค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าเงินลงทุน และการ
ใช้ดุลยพินิจว่ามูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นการถาวรหรื อไม่
ประมำณกำรหนีส้ ิ นระยะสั้ น
ในการประมาณการหนี้ สินระยะสั้นเพื่อส่ งเสริ มการขาย ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณการภาระผูก พันจากการขายสิ นค้าให้แก่ลูก ค้าที่มี สิทธิ์ ได้รับ ค่าส่ งเสริ มการขาย โดย
คานึงถึงประสบการณ์การขายสิ นค้าในอดีต
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จานวนเงิ นเดื อนที่ ค าดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ นในอนาคต อัต ราการลาออกและปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกาหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ ง
นั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ค่ ำควำมนิยม
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในภายหลังจะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี
โดยไม่คานึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีกบั
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล-ตราสารหนี้
อายุ 90 วัน
รวม

26

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
3,667,720.00
1,580,026.00
20,332,454.00
5,898,118.25
89,980,310.89
70,759,828.00
168,994,792.84
90,702,454.89

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
3,072,720.00
1,139,026.00
13,182,413.27
9,991,405.23
100,705,513.88
30,887,816.19

282,975,277.73

116,960,647.15

8. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ
ประกอบด้วย

10,000,000.00
178,940,427.14

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
639,717,116.07
561,252,877.68
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
221,369,917.90
133,232,503.77
ตัว๋ เงินรับ
114,722,305.00
119,497,381.00
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
(47,670,991.24) (48,191,826.57)
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ – สุทธิ 928,138,347.73
765,790,935.88
ลูกหนี้อื่น
82,629,568.11
89,956,249.58
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(8,160,939.97)
(8,215,100.97)
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ
74,468,628.14
81,741,148.61
รวม
1,002,606,975.87
847,532,084.49
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42,018,247.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
131,877,527.02
136,613,352.82
220,310,616.62
132,160,288.04
679,896.00
(4,357,499.95)
(4,357,499.95)
347,830,643.69
265,096,036.91
60,212,227.43
49,918,831.05
(5,269,188.33)
(5,269,188.33)
54,943,039.10
44,649,642.72
402,773,682.79
309,745,679.63
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ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
623,680,048.47

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับที่อยูใ่ นกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
302,409,222.74
- มากกว่า 3 เดือน
49,720,067.76
รวม
975,809,338.97
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(47,670,991.24)
สุ ทธิ
928,138,347.73

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
510,419,600.72

251,995,343.67
51,567,818.06
813,982,762.45
(48,191,826.57)
765,790,935.88

ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
4,586,340.56
40,765,569.94
13,796,376.76
2,727,999.41
20,753,281.44
82,629,568.11
(8,160,939.97)
74,468,628.14

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
1,971,785.57
38,113,016.88
30,109,669.31
2,083,459.49
17,678,318.33
89,956,249.58
(8,215,100.97)
81,741,148.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
276,554,246.17
207,485,159.71

69,369,594.44
6,264,303.03
352,188,143.64
(4,357,499.95)
347,830,643.69

57,610,877.20
4,357,499.95
269,453,536.86
(4,357,499.95)
265,096,036.91

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
4,586,340.56
1,971,785.57
34,629,740.44
31,026,595.52
3,989,976.29
3,171,455.91
19,700.00
49,780.00
16,986,470.14
13,699,214.05
60,212,227.43
49,918,831.05
(5,269,188.33)
(5,269,188.33)
54,943,039.10
44,649,642.72

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
โอนกลับระหว่างงวด
ตัดเป็ นหนี้สูญ
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(56,406,927.54)
(61,099,686.00)
(7,351,442.23)
(4,740,786.10)
7,212,761.56
8,534,325.35
713,677.00
899,219.21
(55,831,931.21)
(56,406,927.54)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(9,626,688.28)
(9,266,216.71)
(360,471.57)
(9,626,688.28)
(9,626,688.28)
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9. สิ นค้ ำคงเหลือ - สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทลูกไก่
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
ไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
งานระหว่างเลี้ยงไก่กระทง
เวชภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
120,969,613.12
71,873,997.82
30,379.18
2,044,946,285.52
760,730,910.17
346,351,296.79
69,722,778.78
310,535,674.50
522,870,085.65
4,248,031,021.53
(3,139,476.62)
(32,527,558.06)
4,212,363,986.85

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
92,076,179.76
104,091,711.55
1,361,406,994.56
241,901,348.82
161,191,361.82
74,204,374.54
316,822,535.58
494,167,121.99
2,845,861,628.62
(3,139,476.62)
(26,488,709.91)
2,816,233,442.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
119,546,514.85
93,582,339.01
12,684,256.16
9,601,982.69
307,916,958.97
138,284,476.58
43,735,787.17
43,064,582.52
483,883,517.15
284,533,380.80
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(18,721,581.69)
(7,624,425.72)
462,283,062.61
274,030,082.23

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหวและ
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ต้นงวด
โอนกลับ/จาหน่ายระหว่างงวด
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(3,139,476.62)
(3,146,098.74)
6,622.12
(3,139,476.62)
(3,139,476.62)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นงวด
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
โอนกลับ/จาหน่ายระหว่างงวด
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(26,488,709.91)
(5,067,107.74)
(21,649,281.69)
(21,730,229.87)
15,610,433.54
308,627.70
(32,527,558.06)
(26,488,709.91)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
(7,624,425.72)
(3,870,445.17)
(11,097,155.97)
(3,753,980.55)
(18,721,581.69)
(7,624,425.72)
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว

พันบาท
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
100,000
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด
3,014,000
รวม

วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม

อัตราส่ วน
ของการลงทุน

งบการเงินรวม

เงินปันผล
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

ร้อยละ

2555
บาท

2554
บาท

49.00

360,491,453.73

309,048,546.46

29,399,940.00

-

49.00

1,068,821,378.18
1,429,312,831.91

320,493,602.68
629,542,149.14

29,399,940.00

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนชาระแล้ว

พันบาท
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
100,000
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด
3,014,000
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

อัตราส่ วน
ของการลงทุน

ร้อยละ

วิธีราคาทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

2554
บาท

เงินปันผล
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

49.00

49,000,000.00

49,000,000.00

29,399,940.00

-

49.00

1,476,859,700.00
1,525,859,700.00
(408,146,928.19)
1,117,712,771.81

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

29,399,940.00

-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนของ
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าเงินลงทุน
จากการที่บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีผลการดาเนินงานขาดทุน
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มูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และผลกาไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สิ นทรัพย์รวม
พันบาท
1,114,262
3,125,482

หนี้สินรวม
พันบาท
377,817
944,436

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สิ นทรัพย์รวม
พันบาท
917,331
2,631,759

หนี้สินรวม
พันบาท
284,675
1,976,858

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้รวม กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
พันบาท
พันบาท
2,803,549
163,789
4,580,321
(317,855)
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายได้รวม กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
พันบาท
พันบาท
2,592,204
135,489
3,132,327
(361,287)

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
จานวน 168.56 ล้านบาท เพื่อเป็ นการขยายกาลังการผลิตสิ นค้าแปรรู ปปรุ งสุ กเพื่อส่ งออกไปยังประเทศ
สหภาพยุโรป และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2555 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย) จากัด จานวน
735.00 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินงานโดยซื้ อ
ในราคาตามมูลค่า และสัดส่ วนของการถือหุ น้ ไม่เปลี่ยนแปลง
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จากัด
รวม

ทุนชาระแล้ว

อัตราส่ วน
ของการลงทุน

พันบาท

ร้อยละ

550,000
350,000
400,000

99.99
99.99
97.8601
(ปี 54 : 97.8476)
99.99
99.99

40,000
200,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

549,999,910.00
349,999,910.00
521,315,727.35

549,999,910.00
349,999,910.00
521,155,727.35

-

136,980,027.00

39,999,100.00
200,499,895.00
1,661,814,542.35

39,999,100.00
200,499,895.00
1,661,654,542.35

59,999,979.00
59,999,979.00

59,999,979.00
196,980,006.00

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์
จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จานวน 5,000 หุ ้น จานวน 0.16 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 97.8476 เป็ นอัตราร้อยละ 97.8601 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาต่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุน จานวน 0.23 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุน้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
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12. ไก่ปู่ย่ำพันธุ์ - สุ ทธิ
ประกอบด้วย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
ตัดจาหน่ายเป็ นขาดทุนจากการทาลายลูกไก่
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี
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บาท

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยง
ไก่ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น
บาท

รวม
บาท

52,522,591.56
(25,074,723.90)
27,447,867.66

13,109,897.21
13,109,897.21

65,632,488.77
(25,074,723.90)
40,557,764.87

52,755,702.31
(52,522,591.56)
(47,538,393.57)
47,996,519.59
28,139,104.43

45,728,872.41
(52,755,702.31)
6,781,233.01
12,864,300.32

45,728,872.41
6,781,233.01
(52,522,591.56)
(47,538,393.57)
47,996,519.59
41,003,404.75

52,755,702.31
(24,616,597.88)
28,139,104.43

12,864,300.32
12,864,300.32

65,620,002.63
(24,616,597.88)
41,003,404.75

51,049,076.44
(52,755,702.31)
(49,812,476.12)
48,618,323.78
25,238,326.22

47,436,985.50
(51,049,076.44)
4,983,450.74
(1,321,284.48)
12,914,375.64

47,436,985.50
4,983,450.74
(52,755,702.31)
(1,321,284.48)
(49,812,476.12)
48,618,323.78
38,152,701.86

51,049,076.44
(25,810,750.22)
25,238,326.22

12,914,375.64
12,914,375.64

63,963,452.08
(25,810,750.22)
38,152,701.86
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13. ไก่ พ่อแม่ พนั ธุ์ – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม
รำคำตำมบัญชี

บาท

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยง
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น
บาท

รวม
บาท

296,881,209.79
(113,854,083.53)
183,027,126.26

117,072,618.49
117,072,618.49

413,953,828.28
(113,854,083.53)
300,099,744.75

419,618,606.14
(414,318,179.26)
(317,266,814.11)
320,103,352.34
191,164,091.37

402,912,546.06
(419,618,606.14)
17,910,193.25
118,276,751.66

402,912,546.06
17,910,193.25
(414,318,179.26)
(317,266,814.11)
320,103,352.34
309,440,843.03

302,181,636.67
(111,017,545.30)
191,164,091.37

118,276,751.66
118,276,751.66

420,458,388.33
(111,017,545.30)
309,440,843.03

418,227,208.22
(397,052,491.30)
(346,560,512.60)
304,892,904.42
170,671,200.11

399,850,578.27
(418,227,208.22)
17,252,173.53
117,152,295.24

399,850,578.27
17,252,173.53
(397,052,491.30)
(346,560,512.60)
304,892,904.42
287,823,495.35

323,356,353.59
(152,685,153.48)
170,671,200.11

117,152,295.24
117,152,295.24

440,508,648.83
(152,685,153.48)
287,823,495.35
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14. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน - สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
รายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
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งบการเงินรวม
อาคาร

รวม

บาท

บาท

236,136,553.20
(25,570,573.85)
210,565,979.35

76,637,624.04
(2,534,984.44)
74,102,639.60

312,774,177.24
(2,534,984.44)
(25,570,573.85)
284,668,618.95

(40,219,200.00)
(350,000.00)
(2,887,500.00)
167,109,279.35

26,464,771.08
(4,574,801.79)
95,992,608.89

26,464,771.08
(40,219,200.00)
(350,000.00)
(4,574,801.79)
(2,887,500.00)
263,101,888.24

195,567,353.20
(28,458,073.85)
167,109,279.35

103,102,395.12
(7,109,786.23)
95,992,608.89

298,669,748.32
(7,109,786.23)
(28,458,073.85)
263,101,888.24

48,847,096.60
(7,086,940.00)
(43,460.00)
27,142,731.85
235,968,707.80

1,227,941.00
(5,254,026.57)
(82,299.66)
91,884,223.66

50,075,037.60
(7,086,940.00)
(5,297,486.57)
27,142,731.85
(82,299.66)
327,852,931.46

237,327,509.80
(43,460.00)
(1,315,342.00)
235,968,707.80

104,330,336.12
(12,363,812.80)
(82,299.66)
91,884,223.66

341,657,845.92
(12,407,272.80)
(1,397,641.66)
327,852,931.46

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี
รำยกำรระหว่ ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
รายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รำคำตำมบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

รวม

บาท

บาท

220,343,874.97
(11,088,786.50)
209,255,088.47

246,254,462.64
(138,352,573.05)
107,901,889.59

466,598,337.61
(138,352,573.05)
(11,088,786.50)
317,156,978.06

(40,219,200.00)
(2,887,500.00)
166,148,388.47

26,464,771.08
(11,708,449.39)
122,658,211.28

26,464,771.08
(40,219,200.00)
(11,708,449.39)
(2,887,500.00)
288,806,599.75

180,124,674.97
(13,976,286.50)
166,148,388.47

272,719,233.72
(150,061,022.44)
122,658,211.28

452,843,908.69
(150,061,022.44)
(13,976,286.50)
288,806,599.75

969,933.60
(43,460.00)
13,933,086.50
181,007,948.57

(12,364,629.24)
110,293,582.04

969,933.60
(12,408,089.24)
13,933,086.50
291,301,530.61

181,094,608.57
(43,460.00)
(43,200.00)
181,007,948.57

272,719,233.72
(162,425,651.68)
110,293,582.04

453,813,842.29
(162,469,111.68)
(43,200.00)
291,301,530.61

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บาท

- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนมูลค่าราคาทุนจานวนเงิน 0.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน
จานวนเงิน 15.07 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นที่ดิน และอาคารที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชี จานวน
321.70 ล้านบาท และจานวน 263.10 ล้านบาท ตามลาดับ และมีมูลค่ายุติธรรม จานวน 835.42 ล้านบาท
และจานวน 250.82 ล้านบาท ตามลาดับ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จานวน
6.15 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาผูป้ ระเมินราคาอิสระ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชี จานวน
256.40 ล้านบาท และจานวน 288.81 ล้านบาท ตามลาดับ และมีมูลค่ายุติธรรม จานวน 687.86 ล้านบาท
และจานวน 188.23 ล้านบาทตามลาดับ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าตามบัญชี จานวน
34.90 ล้านบาท อยูร่ ะหว่างการพิจารณาหาผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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409,666,918.11
(16,707,979.68)
392,958,938.43

รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ซื้ อสิ นทรัพย์
27,211,688.46
รับโอน/(โอนออก)
48,533,360.27
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
(1,914,823.43)
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
466,789,163.73
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
485,411,966.84
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(18,622,803.11)
รำคำตำมบัญชี
466,789,163.73
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
บาท

199,689.50
840,939,346.19
2,327,396,146.67
(1,486,456,800.48)
840,939,346.19

4,946,076,659.89
(2,290,854,257.33)
2,655,222,402.56

24,256,184.45
442,841,504.41
(591,203.18)
(148,973,730.01)

789,150,718.03
(631,911,165.00)
157,239,553.03

918,535.59
157,239,553.03

23,321,472.38
47,330,746.91
(224,674.34)
(744,782.69)
(54,631,640.94)

719,467,955.77
(578,198,059.65)
141,269,896.12

บาท

บาท
1,860,889,660.99
(1,337,682,759.97)
523,206,901.02

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

472,087.32
2,655,222,402.56

945,680.74
571,454,017.18
(880,667.65)
(107,875.00)
(193,745,357.93)

4,374,665,504.62
(2,097,580,986.72)
2,277,084,517.90

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้ างและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

15. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ประกอบด้วย

37

336,225,421.27
(226,596,871.59)
109,628,549.68

6,350,877.20
109,628,549.68

23,478,680.65
18,640,157.87
(3,375,033.92)
(3,078,141.12)
(34,321,702.03)

300,559,757.79
(198,626,046.76)
101,933,711.03

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้
สานักงาน

534,475,471.35
(413,473,329.63)
121,002,141.72

20,852,420.92
121,002,141.72

59,083,691.78
16,884,568.00
(21,059,773.99)
(32,300.00)
(41,615,225.66)

479,599,285.56
(392,710,524.89)
86,888,760.67

บาท

ยานพาหนะ

1,042,639.00
(964,230.06)
78,408.94

78,408.94

(42,719.10)

1,042,639.00
(921,510.96)
121,128.04

บาท

สิ นทรัพย์
ถาวรอื่น

582,436,077.61
582,436,077.61

582,436,077.61

566,080,751.81
(967,453,762.78)
(14,612,219.73)
-

998,421,308.31
998,421,308.31

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

450,441,271.60
24,691,426.26
112,501.24

10,002,215,100.66
(5,068,879,457.20)
4,933,335,643.46

28,793,610.53
4,933,335,643.46

724,378,150.27
178,230,591.86
(40,743,572.81)
(3,963,098.81)
(475,245,199.10)

9,144,313,030.15
(4,622,427,868.63)
4,521,885,161.52

บาท

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
485,411,966.84
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(18,622,803.11)
รำคำตำมบัญชี
466,789,163.73
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ซื้ อสิ นทรัพย์
1,281,090.90
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
(2,096,347.68)
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ของ
สิ นทรัพย์
(43,200.00)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
465,930,706.95
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
486,693,057.74
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
(20,719,150.79)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(43,200.00)
รำคำตำมบัญชี
465,930,706.95
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
บาท
บาท

บาท
2,327,396,146.67
(1,486,456,800.48)
840,939,346.19

47,237,044.24
108,604,197.86
(3,839,621.76)
(640,000.00)
(152,417,235.49)
4,479,600.76
844,363,331.80
2,478,757,767.01
(1,634,394,435.21)
844,363,331.80

4,946,076,659.89
(2,290,854,257.33)
2,655,222,402.56

499,017.92
344,971,887.76
(23,056.28)
(211,038,943.52)
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23,055.28

2,789,654,363.72

5,291,524,509.29
(2,501,870,145.57)
2,789,654,363.72

845,998,859.84
(684,122,939.28)
161,875,920.56

161,875,920.56

5,794,483.86

23,132,217.29
39,567,160.84
(417,295.43)
(5,433,940.89)
(58,006,258.14)

789,150,718.03
(631,911,165.00)
157,239,553.03

เครื่ องมือเครื่ องใช้

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้ างและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

38

360,696,036.73
(261,573,410.15)
99,122,626.58

99,122,626.58

3,348,269.10

15,555,114.61
12,413,043.84
(1,234,122.41)
(2,263,420.58)
(38,324,807.66)

336,225,421.27
(226,596,871.59)
109,628,549.68

บาท

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้สานักงาน

653,978,315.92
(457,826,565.92)
196,151,750.00

196,151,750.00

6,478,793.98

62,179,281.56
65,561,253.52
(8,224,847.51)
(12,843.00)
(50,832,030.27)

534,475,471.35
(413,473,329.63)
121,002,141.72

บาท

ยานพาหนะ

1,042,639.00
(1,004,539.84)
38,099.16

38,099.16

-

(40,309.78)

1,042,639.00
(964,230.06)
78,408.94

บาท

สิ นทรัพย์
ถาวรอื่น

667,769,051.38
667,769,051.38

667,769,051.38

-

610,106,820.41
(515,253,050.42)
(9,520,796.22)
-

582,436,077.61
582,436,077.61

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

490,319,721.53
22,235,624.27
200,586.74

10,786,460,236.91
(5,561,511,186.76)
(43,200.00)
5,224,905,850.15

(43,200.00)
5,224,905,850.15

20,124,202.98

759,990,586.93
55,864,493.40
(23,259,739.61)
(8,350,204.47)
(512,755,932.54)

10,002,215,100.66
(5,068,879,457.20)
4,933,335,643.46

บาท

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้ างและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

737,985,438.61
(326,560,756.28)
411,424,682.33

945,680.74
140,332,266.96
(32,798,008.10)

519,904,621.93

879,263,386.31
(359,358,764.38)
519,904,621.93

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
บาท

67,722,951.81
(16,707,979.68)
51,014,972.13

454,588.46
44,533,360.27
(1,914,823.43)

94,088,097.43

112,710,900.54
(18,622,803.11)
94,088,097.43

1,027,723,428.61
(557,804,887.41)
469,918,541.20

14,418.87
469,918,541.20

7,437,757.17
350,563,452.53
(14,419.87)
(79,453,199.62)

132,607,207.19
(99,190,894.75)
33,416,312.44

45,465.62
33,416,312.44

4,953,617.05
10,598,770.37
(46,834.34)
(9,286,229.97)

117,101,654.11
(89,950,130.40)
27,151,523.71

บาท

บาท
669,736,638.78
(478,366,106.66)
191,370,532.12

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

39

163,468,427.21
(105,008,858.90)
58,459,568.31

2,502,848.23
58,459,568.31

10,629,652.34
15,987,447.20
(1,872,061.23)
(630,850.00)
(16,992,936.83)

139,354,238.90
(90,518,770.30)
48,835,468.60

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
สานักงาน

110,866,235.13
(87,734,165.35)
23,132,069.78

3,264,999.00
23,132,069.78

5,323,000.00
1,062,433.00
(3,265,000.00)
(11,451,102.53)

107,745,802.13
(79,548,061.82)
28,197,740.31

บาท

ยานพาหนะ

31,302,624.11
31,302,624.11

31,302,624.11

78,332,109.97
(522,259,208.18)
(2,039,547.49)
-

477,269,269.81
477,269,269.81

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

-

-

2,651,057.56
(2,652,734.97)
-

1,677.41
1,677.41

บาท

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

2,457,942,209.10
(1,227,720,373.90)
1,230,221,835.20

5,827,731.72
1,230,221,835.20

110,727,463.29
38,165,787.18
(7,237,862.93)
(630,850.00)
(151,896,300.48)

2,316,917,671.56
(1,081,651,805.14)
1,235,265,866.42

บาท

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รำคำตำมบัญชี

อาคาร
สิ่ งปลูกสร้ างและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

879,263,386.31
(359,358,764.38)
519,904,621.93

499,017.92
27,326,271.84
(23,056.28)
(35,354,026.42)

23,055.28
512,375,884.27

907,065,619.79
(394,689,735.52)
512,375,884.27

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
บาท

112,710,900.54
(18,622,803.11)
94,088,097.43

388,056.90
(2,096,347.68)
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92,379,806.65

113,098,957.44
(20,719,150.79)
92,379,806.65

1,060,284,775.65
(639,467,722.31)
420,817,053.34

309,778.76
420,817,053.34

23,397,156.77
9,473,980.03
(309,789.76)
(81,972,613.66)

142,593,425.94
(110,184,327.69)
32,409,098.25

416,790.56
32,409,098.25

5,418,057.91
4,985,456.27
(402,495.43)
(14,800.00)
(11,410,223.50)

132,607,207.19
(99,190,894.75)
33,416,312.44

บาท

บาท
1,027,723,428.61
(557,804,887.41)
469,918,541.20

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

40

174,759,941.41
(123,279,964.33)
51,479,977.08

1,079,597.41
51,479,977.08

4,359,778.60
8,013,493.64
(1,077,488.74)
(4,269.30)
(19,350,702.84)

163,468,427.21
(105,008,858.90)
58,459,568.31

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
สานักงาน

121,084,454.75
(96,441,518.48)
24,642,936.27

959,678.38
24,642,936.27

11,226,498.13
(1,008,278.51)
(9,667,031.51)

110,866,235.13
(87,734,165.35)
23,132,069.78

บาท

ยานพาหนะ

99,616,146.54
99,616,146.54

99,616,146.54

28,375,411.03
39,938,111.40
-

31,302,624.11
31,302,624.11

บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

2,788,900.39
1,233,720,902.40
2,618,503,321.52
(1,384,782,419.12)
1,233,720,902.40

-

164,274,990.05
(873,699.61)
(2,821,108.72)
(19,069.30)
(159,850,945.61)

2,457,942,209.10
(1,227,720,373.90)
1,230,221,835.20

บาท

รวม

-

90,611,012.79
(90,611,012.79)
-

-

บาท

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
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- งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยสามแห่ งได้รวมต้นทุนการกูย้ ืม
เข้าเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง จานวน 12.60 ล้านบาท และ 15.27 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป โดยคานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่ ง
เป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปโดยปี
2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 – 8.25 ต่อปี และปี 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.17 – 7.38 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยสามแห่งได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและ
เครื่ องจักรที่มีอยูแ่ ล้วมูลค่าตามบัญชีจานวน 240.58 ล้านบาท และจานวน 261.34 ล้านบาท ตามลาดับ
และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และ
สถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ย่อยห้าแห่ งมีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 2,489.39 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 339,136.00 บาท และราคาทุน
2,166.22 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 330,742.00 บาท ตามลาดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดิน พร้อมอาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีข้ ึนในอนาคตไปค้ าประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯ ได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน 722.77 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 8,401 บาท และราคาทุน 557.26 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี 8,088.00 บาท ตามลาดับ
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16. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
รำคำตำมบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายประจาปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
รำคำตำมบัญชี

รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจ่ายประจาปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
รำคำตำมบัญชี
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9,277,467.50
(3,264,721.64)
6,012,745.86
4,161,944.12
(2,371,248.50)
7,803,441.48
13,439,411.62
(5,635,970.14)
7,803,441.48

3,181,886.37
(2,994,305.68)
7,991,022.17
16,621,297.99
(8,630,275.82)
7,991,022.17
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17. สิ นเชื่อและกำรคำ้ ประกันจำกสถำบันกำรเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิ ต
และเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท ของกลุ่มบริ ษทั ค้ าประกันโดยที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างโรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่ า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนาคตของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และได้โอนผลประโยชน์
จากการประกันภัยในทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้กบั สถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันวงเงินร่ วม จานวน
2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 5 ปี เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
18. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
1,990,000,000.00
1,542,732,267.60
3,532,732,267.60

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
180,000,000.00
486,223,163.49
666,223,163.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
1,720,000,000.00
180,000,000.00
1,720,000,000.00
180,000,000.00

18.1 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน
270.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นอายุ 1-3 เดือน โดยมี
การคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.97 – 3.30 ต่อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 1,720.00
ล้านบาท และ 180.00 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้
เงินอายุ 30 วัน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.95 – 3.55 ต่อปี และ 3.20 – 3.64 ต่อปี
ตามลาดับ
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18.2 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0.71-3.29 ต่อปี และร้ อยละ 1.03-1.80 ต่อปี ตามลาดับ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้เครดิตของสถาบันการเงิ น ดังนั้น กลุ่ มบริ ษทั จึงมีภาระ
ผูกพันต่อสถาบันการเงินสาหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจาหน่ายไป
หลักทรั พย์ค้ าประกัน เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 17
19. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
559,311,410.15
280,175,885.09
193,189,839.87
1,032,677,135.11

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
438,126,501.27
13,038,301.55
182,061,059.05
633,225,861.87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
472,391,859.87
177,088,759.79
1,038,852.39
2,322,410.73
85,687,767.90
61,119,158.72
559,118,480.16
240,530,329.24

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ภาษีรอนาส่ง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
บาท
28,517,905.18
14,828,964.12
123,984,977.03
11,659,313.98
14,198,679.56
193,189,839.87
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
บาท
49,142,613.16
22,179,313.50
90,031,398.11
7,631,765.63
13,075,968.65
182,061,059.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
803,204.77
2,809,842.74
4,440,159.45
6,370,139.95
68,869,871.67
40,631,885.15
5,233,730.59
4,288,135.11
6,340,801.42
7,019,155.77
85,687,767.90
61,119,158.72
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20. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
240,000,000.00
320,000,000.00
(80,000,000.00)
(80,000,000.00)
160,000,000.00
240,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท
320,000,000.00
557,890,000.00
(80,000,000.00)
(237,890,000.00)
240,000,000.00
320,000,000.00

เงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งโดยมีวงเงินกู้ 400.00
ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จานวน 240.00 ล้านบาท และจานวน
320.00 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมีกาหนดจ่ายคืนเงินต้น ทุก 3 เดือน จานวน 20 งวด งวดละ 20.00 ล้านบาท
เริ่ มชาระงวดแรกในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนที่ 13 นับแต่เดื อนที่ มีการเบิกรับเงิ นกู้งวดแรกเป็ นต้นไป
และงวดต่อ ๆ ไปชาระทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดือนที่ถึงกาหนดชาระ โดยมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 1 นับแต่
เดือนที่มีการเบิกรับเงินกูง้ วดแรกถึงเดือนที่ 12 ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.35 และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็ นต้นไป ในอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75
เงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งจานวนของบริ ษทั ย่อยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนใน
ภายหน้าจากโครงการขยายกาลังการผลิตโรงเลี้ยงไก่ และมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมค้ าประกัน
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21. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
253,193,907.00
230,781,547.00
18,521,869.58
16,006,531.00
8,875,676.87
8,423,375.00
(9,866,821.00)
(2,017,546.00)
270,724,632.45
253,193,907.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
103,544,170.00
93,689,719.00
8,669,646.61
6,539,911.00
3,779,362.21
3,419,625.00
(6,106,538.00)
(105,085.00)
109,886,640.82
103,544,170.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคานวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดงั นี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.65
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 5.00
อัตราการลาออก
ร้อยละ 0.01-1.00
เกษียณอายุ
55 ปี
22. ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
บาท

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท

1.00

1,400,000,000 1,400,000,000.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

- หุน้ สามัญสิ้นงวด

1.00

1,400,000,000 1,400,000,000.00

1,400,000,000

1,400,000,000.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
- หุน้ สามัญต้นงวด
- หุน้ สามัญสิ้นงวด

1.00
1.00

1,253,821,000 1,253,821,000.00
1,253,821,000 1,253,821,000.00

1,253,821,000
1,253,821,000

1,253,821,000.00
1,253,821,000.00

ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญต้นงวด

ANNUAL REPORT 2012 | GFPT Public Company Limited

สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวนหุน้
จานวนเงิน
หุน้
บาท
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23. กำรจ่ ำยเงินปันผล
23.1 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานของปี 2554 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.33 บาท
จานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจานวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 413.76 ล้านบาท
(จ่ายจริ งจานวน 413.74 ล้านบาท) ปัจจุบนั จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งจานวน
23.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานของปี 2553 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.30 บาท
จานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจานวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 376.15 ล้านบาท
(จ่ายจริ งจานวน 376.12 ล้านบาท) ปัจจุบนั จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งจานวน
24. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถ
ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.29 : 1 และ
0.68 : 1 ตามลาดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.56 : 1 และ 0.45 : 1
ตามลาดับ
25. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงินได้ตาม
เงื่ อนไขที่ ได้รับสิ ท ธิ ประโยชน์ จากการส่ ง เสริ ม การลงทุน ส าหรับ กาไรสุ ทธิ จากกิ จการที่ ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนคานวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 23 และ 30 ตามลาดับ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ค านวณก าไรสุ ท ธิ จากกิ จ การที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ นภายหลัง การหัก และบวกกลับ รายการ
ปรับปรุ งตามประมวลรัษฎากรโดยรายการหักและบวกกลับที่มีสาระสาคัญได้แก่ ขาดทุนสะสมยกมาไม่
เกิน 5 ปี ส่ วนเกินค่าเสื่ อมราคารถยนต์ หนี้สงสัยจะสู ญ ค่าการกุศล และขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ลดลง เป็ นต้น
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26. สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รับ บัตรส่ งเสริ ม การลงทุ นจากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยได้รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2,
31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุ มตั ิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลา 8 ปี
และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1776(2)/2545
1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ลงวันที่
11 ธันวาคม 2545
25 สิ งหาคม 2547
24 เมษายน 2552
18 มกราคม 2553

ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553
1932(2)/2548
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
1022(2)/2555
1187(2)/2553
1591(2)/2553

ลงวันที่
21 สิ งหาคม 2546
20 กันยายน 2548
16 กุมภาพันธ์ 2553
11 ตุลาคม 2548
11 พฤศจิกายน 2546
6 มิถุนายน 2551
19 พฤศจิกายน 2551
28 เมษายน 2552
5 มิถุนายน 2552
24 สิ งหาคม 2553
24 สิ งหาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
12 มกราคม 2555
26 มกราคม 2553
16 มีนาคม 2553

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปจากเนื้ อไก่
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปจากเนื้ อไก่
ผลิตไก่ชาแหละ
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปจากเนื้ อไก่

วันที่เริ่มมีรำยได้
21 มกราคม 2548
23 กรกฎาคม 2550
1 กรกฎาคม 2554
15 มกราคม 2554

วันหมดอำยุ
20 มกราคม 2556
22 กรกฎาคม 2558
30 มิถุนายน 2562
14 มกราคม 2562

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้ อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

วันที่เริ่มมีรำยได้
14 มิถุนายน 2549
1 มิถุนายน 2552
12 กรกฎาคม 2555
9 กันยายน 2549
12 พฤษภาคม 2548
17 เมษายน 2553
8 ตุลาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
5 มิถุนายน 2554
25 ตุลาคม 2554
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้

วันหมดอำยุ
13 มิถุนายน 2557
31 พฤษภาคม 2560
11 กรกฎาคม 2563
8 กันยายน 2557
11 พฤษภาคม 2556
16 เมษายน 2561
7 ตุลาคม 2561
8 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
24 ตุลาคม 2562
-
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รายได้จากการขาย
รายได้เงินปั นผลรับในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้

รายได้จากการขาย
รายได้เงินปั นผลรับในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
รวม
ส่งเสริ มการลงทุน
ส่งเสริ มการลงทุน
บาท
บาท
บาท
3,232,273,438.69
3,070,132,175.34
6,302,405,614.03
33,885,544.92
3,266,158,983.61

89,399,919.00
113,160,224.35
3,272,692,318.69

89,399,919.00
147,045,769.27
6,538,851,302.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กิจการที่ได้รับการ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
รวม
ส่งเสริ มการลงทุน
ส่งเสริ มการลงทุน
บาท
บาท
บาท
2,296,027,733.52
4,163,880,624.74
6,459,908,358.26
15,714,667.79
2,311,742,401.31

196,980,006.00
94,743,372.36
4,455,604,003.10

196,980,006.00
110,458,040.15
6,767,346,404.41
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27. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทา
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ไม่เคลื่อนไหว
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมพันธุ์
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าส่งเสริ มการขาย
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากการทาลายลูกไก่
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

(171,097,576.94)
11,895,049,185.78
6,038,848.15

(196,810,592.71)
9,873,247,675.20
21,421,602.17

(195,596,658.23)
5,405,957,935.49
11,097,155.97

(103,088,092.11)
5,159,568,103.79
3,753,980.55

1,580,618,423.93
46,236,851.00
495,617,208.10
396,372,988.72
2,994,305.68
320,317,765.98
20,149,461.22
572,084,473.69
9,369,424.24
24,398,516.89
19,148,963.86
26,083,102.98
1,157,426.96
5,166,673.77
138,680.67
129,745,920.19
15,379,590,644.87

(6,622.12)
1,374,760,990.43
56,226,635.00
455,016,073.39
364,805,207.68
2,371,248.50
271,149,679.51
18,690,130.13
463,361,000.74
7,551,347.55
24,942,793.93
21,623,270.49
288,186.22
3,732,609.74
(3,793,539.25)
127,326,642.07
12,885,904,338.67

408,146,928.19
837,639,638.45
29,023,312.00
172,259,034.85
2,994,305.68
100,319,792.07
8,052,315.00
216,919,066.40
2,541,447.28
5,177,310.20
971,695.82
44,447,716.68
7,049,950,995.85

713,183,119.39
34,654,713.00
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
360,471.57
43,099,907.81
6,289,418,006.90
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28. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกส่ วนงำน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับธุ รกิ จชาแหละไก่ ธุ รกิ จฟาร์ มเลี้ ยงไก่ เนื้ อ ธุ รกิ จ
อาหารสัตว์ ธุรกิจไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ธุ รกิจจาหน่ายลูกไก่ ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป และ
ธุ รกิจไก่ปู่ย่าพันธุ์ กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิดขึ้นจากยอดรายได้หกั ต้นทุน
ขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุรกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ชาแหละไก่ ฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

จาหน่ายลูกไก่

ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป

ผลิตและจาหน่าย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
-โอนระหว่างส่วนงาน

5,803.86
498.55
6,302.41

3,005.79
3,832.89
6,838.68

5,294.03
5,936.30
11,230.33

470.05
1,592.83
2,062.88

136.10
136.10

607.67
10.66
618.33

52.31
128.95
181.26

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(256.62)

(28.86)

415.06

(72.85)

2.25

2.19

62.95

รายการ
ตัดบัญชี

(12,000.18)
(12,000.18)

รวม

15,369.81
15,369.81
124.12
(74.39)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(0.57)

กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(8.33)

กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

40.83

สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
-สิ นทรัพย์ถาวร
-สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
-สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

950.27
283.45
778.83

1,661.13
0.50
693.54

1,312.24
72.77
3,437.68

673.58
1.79
477.28

12.23

18.58
44.35
34.37

206.19
0.06
54.99

4,821.99
402.92
5,488.92
2,154.99
12,868.82
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนงาน
ธุรกิจ

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
-โอนระหว่างส่วนงาน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ชาแหละไก่ ฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์

ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

ส่วนงาน
ธุรกิจ

จาหน่ายลูกไก่

ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป

ผลิตและจาหน่าย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

6,101.15
358.76

2,175.91
4,110.53

4,838.82
5,340.69

305.92
1,619.41

291.72
-

456.75
12.14

39.28
132.51

(11,574.04)

14,209.55
-

6,459.91

6,286.44

10,179.51

1,925.33

291.72

468.89

171.79

(11,574.04)

14,209.55

233.59

17.74

860.49

171.72

61.04

1.59

64.61

1,410.78
(111.29)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(76.75)

กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(19.35)

กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

1,203.39

สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
-สิ นทรัพย์ถาวร
-สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
-สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน

930.13
300.09
528.27

1,682.28
0.63
625.13

1,197.93
64.55
2,212.13

517.01
2.28
471.63

19.64

14.99
7.64
26.22

215.74
0.06
56.29

สิ นทรัพย์รวม

4,558.08
375.25
3,939.31
1,195.75
10,068.39

เกณฑ์ในการกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (แสดง
ไว้ในหมายเหตุ 30.1)
ส่ วนเกณฑ์ในการกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นระหว่าง
กันที่มีสาระสาคัญ มีดงั นี้
นโยบายการกาหนดราคา
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มียอดขายสุ ทธิ ใน
ประเทศ และต่างประเทศต่อยอดขายสุ ทธิรวม ดังนี้
(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
ตามงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ยอดขายสุ ทธิในประเทศ
84.40
86.72
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ
15.60
13.28

ANNUAL REPORT 2012 | GFPT Public Company Limited

GFPT Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2012

53

29. เครื่องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงทางการเงินโดยใช้เครื่ องมือทางการเงินเกี่ยวกับการ
ทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่า งประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการทาสัญญาใช้อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อตั ราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่
จะใช้เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
29.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้า นอัตราดอกเบี้ ยเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ม บริ ษ ทั โดยกลุ่ ม บริ ษทั มี สินทรั พ ย์และ
หนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล-ตราสารหนี้ อายุ 90 วัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จานวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
168.99
90.70
10.00
1,990.00
180.00
1,542.73
486.22
240.00
320.00
2,000.00
2,000.00

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
0.625-0.75
0.75
3.10
2.95-3.55
3.20-3.64
0.71-3.29
1.03-1.80
4.18-4.64
2.17-5.19
6.00
6.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากออมทรัพย์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จานวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
100.71
30.89
1,720.00
180.00
692.20
692.20

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
0.625-0.75
0.75
2.95-3.55
3.20-3.64
6.00
6.00
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29.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งหมดที่เกิ ดจากการรั บช าระค่า
สิ นค้า และจ่ายชาระค่าสิ นค้าในสกุลเงิ นตราต่างประเทศโดยการทาสัญญาซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับการรับและจ่ายชาระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ ดังนี้

สินทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
หนีส้ ิน
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

21.37
12.10
1,174.18
1,163.22

13.39
0.67
444.15
457.74

0.58
17.95
17.89

-

21.37
12.10
1,174.18
1,163.22

13.39
0.67
444.15
457.74

-

-

มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสั ญญาซื้ อเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าค านวณโดยใช้อ ัตราที่ ก าหนดโดย
ธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกเหนื อจากรายการที่ ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่ มบริ ษทั มี สินทรัพย์และหนี้ สินที่
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านเยน)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
0.03
-

0.03
0.28

48.21
1.64

15.67
5.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
-

0.28

0.01
1.64

5.29
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29.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อไม่มากนัก เนื่องจากในส่ วนที่เป็ นการส่ งออกบริ ษทั ฯ ให้
ลูกค้าโอนเงินให้บริ ษทั ฯ ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้าอีกส่ วนหนึ่ งจะเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
มาให้กบั บริ ษทั ฯ และเมื่ อทาการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั ฯ สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทนั ทีส่วน
ลูกค้าที่เป็ นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อรายย่อยทัว่ ไปจะซื้อสิ นค้าเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้าที่เป็ น
ผูส้ ่ งออกรายใหญ่ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นรายๆ ไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณการ
ซื้ อสิ นค้าและความสามารถในการชาระเงินของลูกค้านั้น สาหรับบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อจากการไม่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้าทัว่ ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถในการจ่าย
ชาระหนี้ ของลูกหนี้ การค้าทัว่ ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ และพิจารณาให้ลูกหนี้การค้า
นาหลักทรัพย์มาค้ าประกันด้วย สาหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้ ได้พิจารณาตั้งค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่ วนลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั ย่อยเชื่อว่าไม่
มีความเสี่ ยงจากการที่ ลูกหนี้ การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ชาระหนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ มีการค้าง
ชาระอยูใ่ นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ได้
29.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงิน
กู้ยื มระยะยาว มี อ ัตราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับอัตราในตลาด กลุ่ มบริ ษ ัทจึ งเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
30. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่าง บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
30.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการ
กาหนดราคา

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
พันบาท
พันบาท

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด

-

-

498,546

358,760

-

-

4,318,906

4,401,126
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ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินปันผลรับ
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

56

นโยบายการ
กาหนดราคา
อัตราร้อยละ 3.10,3.25 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น
ราคาทุน
อัตราร้อยละ 2.00-3.20 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด
ราคาทุน
ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
โดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด
อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
พันบาท
พันบาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2555
2554
พันบาท
พันบาท
114
2,340
2,340

-

-

22,597

21,444

-

-

60,000

196,980

-

-

3,680
-

1,278
1,139

3,747,220

3,004,844

779,768

861,700

126,203

121,029

93,488

98,483

11,032
147,483
2,046

9,946
132,249
433

11,032
109,556
847

9,946
91,988
433

-

-

29,400

-

1,660,941

1,404,925

1,660,496

1,404,255

3,022,788

2,388,694

-

-

8,421
17,869
72,824
113,447

2,115
17,275
62,858
117,060

1,558
8,000
3,291
41,646

1,818
7,710
5,205
41,532
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30.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุรพล นิชิเรฟู้ ดส์ จากัด
บริ ษทั สุรพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พี.เว็ต. จากัด
รวม
ลูกหนีอ้ นื่
บริษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
พันบาท

-

-

3,139
28,120

3,115
5,801

48,247
158,729

84,480
113,524

48,247
2,480

84,480
4,079

82,811
16,978
11,412
589
44
318,810

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

82,811
16,978
11,412
589

48,418
8,951
9,979
557

-

-

8,880
3,594

6,147
4,074

193,776

165,380

148
257
97
16
3

74
269
54
12
1,207

8,880
1,082

6,045
636
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
พันบาท

ลูกหนีอ้ นื่ (ต่ อ)
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จากัด
บริ ษทั พานาแลบ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั พี.เว็ต. จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จากัด
รวม

55
17
14
4
1
12,565

-

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

-

-

-

เงินทดรองจ่ ำย
บริษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
รวม
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่วงหน้ ำ
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด
เงินมัดจำจ่ ำย
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท

55
126

10,347

1
10,539

10,000
10,000

8,297

-

945

-

761
-

945

761

594

594

594

594

2,104
125
2,229

2,104
125
2,229

911

911
-

911

911
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งบการเงินรวม

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและตั๋วเงินจ่ ำย
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
NICHIREI FOODS INC.
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
รวม
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
พันบาท

-

-

เจ้ ำหนีอ้ นื่
บริษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
รวม

29
2,322

16
1,304

-

3,550

351,560

-

1,199
77
6
1,282

-

691
869
2,322
108,105

304
75
75

1,747
-

-

1,747

-

531

68

75

89
1

1
66
142

5
66
161

-

5
66
71

34
17
17

77

-

1
66
67

104,223

670

-

-

บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จากัด
บริ ษทั พานาแลบ จากัด
รวม

294,025
55,841
995
1,228

1,259
29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท
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งบการเงินรวม

เงินมัดจำรับ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
รวม
รำยได้ค่ำเช่ ำรับล่วงหน้ ำ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
เงินกู้ยมื ระยะยำว
กรรมกำรในบริษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกันในบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
พันบาท

-

-

25
140
165

25
140
165

-

-

25

25

140,938

147,761

147,761

140,938

-

692,200
692,200
746,400
2,000
748,400
561,400
1,000
(3,000)
559,400
2,000,000

-

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

-

692,200
-

692,200
-

692,200
744,500
1,900

746,400
561,400
561,400
2,000,000

692,200

692,200

-

-

-

692,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยทั้งจานวน เป็ นการให้กูย้ ืมโดยให้กูย้ ืมในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งจานวน เป็ นการ
กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดภายในปี 2557 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริ มสภาพคล่องให้กบั บริ ษทั ในการขยายกิจการในวงเงินกูย้ ืมไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่
31 มกราคม 2557 ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
30.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท
45,205
55,241
1,032
986
46,237
56,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
พันบาท
พันบาท
28,339
33,971
684
684
29,023
34,655

ค่ า ตอบแทนผู ้บ ริ ห ารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้แ ก่ ผู้บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษ ัท ฯ
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึ ง ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ป อื่ น ทั้ง นี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั หมายถึ ง บุ ค คลที่
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
30.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จากัด
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด
บริ ษทั ฟาร์ม ป.เจริ ญพันธ์อิม - เอ็กซ์ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
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รายชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ร่ วมโดยมีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกันกับ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ร่ วมโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ ดส์ จากัด
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั พี.เว็ต. จากัด
บริ ษทั พานาแลบ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จากัด
NICHIREI FOOD INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ ดส์ จากัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

31. รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด

ตัดลูกหนี้ การค้าที่ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
มูลค่าแล้วเป็ นหนี้สูญ
ซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
โอนเงินมัดจาเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
รับโอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดิน
ซื้ อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เป็ นเงินเชื่อ
จาหน่ายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวางเป็ นเงินเชื่อ
กาไรสะสม ณ วันต้นงวดลดลงจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานในอดีต
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งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
บาท
บาท

713,677.00
28,517,905.18
41,613,471.06

899,219.21
49,142,613.16
116,800,185.80

803,204.77
-

2,809,842.74
-

65,602.33
1,316,100.00
36,504,000.00
1,714,447.00

116,906.98
5,958,452.34
40,219,200.00
28,120,000.00
2,278,370.00

873,699.61
-

1,687,461.19
40,219,200.00
-

-

234,345,714.56

-

93,689,719.00
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32. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
32.1 นอกจากหนี้ สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
89.98
88.47
1,255.22
1,814.63

Letter of Guarantee
Letter of Credit ที่ยงั ไม่ได้ใช้
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อย
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,457.65 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,398.57 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อย
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,305.28 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป

440.00
-

320.00

86.15
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
41.77
41.77
71.55
73.66

Letter of Guarantee
Letter of Credit ที่ยงั ไม่ได้ใช้
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อย
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,457.65 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,398.57 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อย
- วงเงินที่ค้ าประกัน 1,305.28 ล้านบาท วงเงินที่ใช้ไป

440.00
-

320.00

86.15

-

32.2 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น เกี่ ยวกับสัญญาต่างๆ ที่มี
สาระสาคัญ ดังนี้

สัญญารับซื้อคืนไก่ใหญ่พนั ธุ์เนื้ อและไก่พนั ธุ์ไข่สาว
ค่าบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
ค่าเช่า:ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวมค่าเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
62.84
40.35
0.18
0.24
19.35
35.21
14.78
69.34

10.58
7.20
15.98
33.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
7.54
15.79
12.02
35.35

4.23
4.32
12.74
21.29

ANNUAL REPORT 2012 | GFPT Public Company Limited

127

Public Company Limited
128 GFPT
ANNUAL REPORT 2012

6464

่ยวกับบรายจ่
32.3
32.3 กลุกลุ่ม่มบริบริษษทั ทัมีมีภภาระผู
าระผูกกพัพันนเกีเกี่ยวกั
รายจ่ายฝ่
ายฝ่ายทุ
ายทุนนทีที่ม่มีสีสาระส
าระสาคัาคัญญดัดังนีงนี้ ้

่ยวกั
่ยวกั
ภาระผู
ภาระผู
กพักนพัเกีนเกี
บรายจ่
บรายจ่
ายฝ่ายฝ่ายทุ
ายทุ
นน
ล้าล้นบาท
านบาท
ล้าล้นดอลล่
านดอลล่
าร์าสร์หรั
สหรั
ฐอเมริ
ฐอเมริกากา
ล้าล้นยู
านยู
โรโร

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2555
2555
2554
2554
5.14
5.14
-2.14
2.14

23.79
23.79
0.59
0.59
1.71
1.71

งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิจการ
จการ
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2555
2555
2554
2554
----

11.68
11.68
---

33.33. กำรจั
กำรจัดดประเภทรำยกำรใหม่
ประเภทรำยกำรใหม่
บริบริษษทั ทั ฯฯได้ได้จดจั ดประเภทบางรายการในงบการเงิ
ั ประเภทบางรายการในงบการเงินนทีที่น่นามาแสดงเปรี
ามาแสดงเปรียบเที
ยบเทียบใหม่
ยบใหม่เพืเพื่อ่อให้ให้สสอดคล้
อดคล้อองกังกับบ
การจั
การจัดดประเภทรายการบั
ประเภทรายการบัญญชีชีขของงวดปั
องงวดปัจจุจบจุบนั นั ซึ่ซึง่ไม่
งไม่มมีผีผลต่ลต่ออกกาไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)สุ)สุททธิ ธิหหรื อรื อส่ส่วนของผู
วนของผูถ้ ืถอ้ ือหุหุ้น้นตามที
ตามที่ ่
ได้ได้รายงานไว้
รายงานไว้แล้แล้ว วโดยมี
โดยมีรายละเอี
รายละเอียดยดดัดังนีงนี้ ้

งบแสดงฐำนะกำรเงิ
งบแสดงฐำนะกำรเงินนณณวันวันทีที่ 1่ 1มกรำคม
มกรำคม2554
2554
เงิเงินสดและรายการเที
นสดและรายการเทียบเท่
ยบเท่าเงิาเงินสด
นสด
ลูกลูหนี
กหนี้ การค้
าและลูกหนี
กหนี้ อ้ื่นอื่-สุ
น-สุทธิทธิ
้ การค้าและลู
ลูกลูหนี
กหนี้ การค้
าและตัว๋ เงิว๋ เงินรันบรับริ
บบริษษทั ย่ทั อย่ยอยบริบริษษทั ร่ทั วร่มวม
้ การค้าและตั
่ยวข้องกั
และบริ
และบริษษทั ทีทั ่ทีเกี่เยกีวข้
องกันน
สิ นสิทรั
นทรัพย์พหย์หมุนมุเวีนเวียนอื
ยนอื่น่น
อสัอสังหาริ
งหาริมทรั
มทรัพย์พเย์พืเพื่อการลงทุ
่อการลงทุนน-สุ-สุทธิทธิ
ที่ทีดิน่ดินอาคารและอุ
อาคารและอุปกรณ์
ปกรณ์-สุ-ทสุธิทธิ
สิ นสิทรั
นทรัพย์พไย์ม่ไหม่หมุนมุเวีนเวียนอื
ยนอื่น่น
เจ้เจ้าหนี
าหนี้ การค้
าและเจ้าหนี
าหนี้ อ้ื่นอื่น
้ การค้าและเจ้
เจ้เจ้าหนี
าหนี้ การค้
าและตัว๋ เงิว๋ เงินจ่นาจ่ยบริ
ายบริษษทั ย่ทั อย่ยอยบริบริษษทั ร่ทั วร่มวม
้ การค้าและตั
่ยวข้องกั
และบริ
และบริษษทั ทีทั ่ทีเกี่เยกีวข้
องกันน
ภาษี
ภาษีเงิเนงิได้
นได้คา้คงจ่า้ งจ่ายาย
่ายค้างจ่างจ่ายาย
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยค้
เจ้เจ้าหนี
าหนี้ อ้ื่นอื่น
หนีหนี้ ส้ิ นสิหมุ
นหมุนเวีนเวียนอื
ยนอื่น่น
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ ส้ิ นสิระยะสั
นระยะสั
้ น้ น
รายได้
รายได้ค่าคเช่่าเช่ารัาบรัล่บวล่งหน้
วงหน้าบริ
าบริษษทั ร่ทั วร่มวม
หนีหนี้ ส้ิ นสิไม่
นไม่หหมุนมุเวีนเวียนอื
ยนอื่น่น
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งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ตามที
ตามที่รายงานไว้
่รายงานไว้เดิเมดิม จัดจัประเภทใหม่
ดประเภทใหม่
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามที
ตามที่รายงานใหม่
่รายงานใหม่
บาท
บาท

181,589,484.35
181,589,484.35
511,518,509.96
511,518,509.96

9,344,030.00
9,344,030.00 190,933,514.35
190,933,514.35
281,720,197.09
281,720,197.09 793,238,707.05
793,238,707.05

228,914,181.39
228,914,181.39
56,083,717.64
56,083,717.64
202,923,392.85
202,923,392.85
4,603,630,387.62
4,603,630,387.62
31,595,965.35
31,595,965.35
451,326,621.32
451,326,621.32

(228,914,181.39)
(228,914,181.39)
-(51,676,145.14)
(51,676,145.14) 4,407,572.50
4,407,572.50
81,745,226.10
81,745,226.10 284,668,618.95
284,668,618.95
(81,745,226.10)
(81,745,226.10) 4,521,885,161.52
4,521,885,161.52
(10,473,900.56)
(10,473,900.56) 21,122,064.79
21,122,064.79
168,799,774.66
168,799,774.66 620,126,395.98
620,126,395.98

3,218,422.50
3,218,422.50
-131,721,914.93
131,721,914.93
49,484,245.93
49,484,245.93
29,821,278.90
29,821,278.90
--164,906,006.95
164,906,006.95

(3,218,422.50)
(3,218,422.50)
-32,863,958.60
32,863,958.60
32,863,958.60
32,863,958.60
(131,721,914.93)
(131,721,914.93)
-(49,484,245.93)
(49,484,245.93)
-(29,821,278.90)
(29,821,278.90)
-9,235,000.00
9,235,000.00 9,235,000.00
9,235,000.00
154,682,509.00
154,682,509.00 154,682,509.00
154,682,509.00
(151,335,380.00)
(151,335,380.00) 13,570,626.95
13,570,626.95
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ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
173,042,308.89
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
507,869,427.68
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
266,097,996.45
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
71,648,439.90
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
25,000.00
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
159,363,390.55
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
5,037,074,141.15
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
47,956,812.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
447,614,039.59
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่ายบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
3,550,763.23
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
137,872,462.57
เจ้าหนี้อื่น
61,026,839.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
34,045,476.59
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
160,486,337.08
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
รายได้จากการขาย
14,214,030,746.47
ต้นทุนขาย
12,002,517,124.30
รายได้อื่น
218,482,701.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย
328,065,276.29
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
490,671,928.08
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
56,226,635.00
ต้นทุนทางการเงิน
144,253,726.07

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
บาท

ตามที่รายงานใหม่
บาท

5,898,118.25
20,000.00
339,662,656.81

178,940,427.14
20,000.00
847,532,084.49

(266,097,996.45)
(66,843,739.07)
(20,000.00)
103,738,497.69
(103,738,497.69)
(12,619,039.54)
185,611,822.28

4,804,700.83
5,000.00
263,101,888.24
4,933,335,643.46
35,337,772.78
633,225,861.87

(3,550,763.23)
35,825,002.64
(137,872,462.57)
(61,026,839.53)
(34,045,476.59)
12,005,600.00
147,760,864.00
(144,707,747.00)

35,825,002.64
12,005,600.00
147,760,864.00
15,778,590.08

(4,477,579.49) 14,209,553,166.98
(17,021,095.70) 11,985,496,028.60
4,477,579.49
222,960,281.48
92,525,332.90
420,590,609.19
(10,854,227.20)
479,817,700.88
(56,226,635.00)
(8,423,375.00)
135,830,351.07
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่ายบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่ายบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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149,480,487.43
182,804,116.28
37,145,764.43
301,460,328.06
1,250,962,516.42
2,565,123.68
114,918,977.74

219,910,789.47

369,391,276.90

(182,804,116.28)
(35,812,874.53)
1,332,889.90
15,696,650.00 317,156,978.06
(15,696,650.00) 1,235,265,866.42
(1,293,798.66)
1,271,325.02
78,878,591.40 193,797,569.14

11,697,430.70
45,039,049.12
13,486,459.67
11,669,251.91
162,856,668.59

(11,697,430.70)
(45,039,049.12)
(13,486,459.67)
(11,669,251.91)
154,682,509.00
(151,668,909.00)

154,682,509.00
11,187,759.59

99,715,462.26

210,030,217.37

309,745,679.63

165,380,574.65
37,118,975.76
273,109,949.75
1,245,918,485.20
10,876,588.55
71,305,901.67
108,105,268.85
40,640,076.26
9,828,998.51
13,454,833.95
156,573,565.72

(165,380,574.65)
(35,564,801.71)
1,554,174.05
15,696,650.00 288,806,599.75
(15,696,650.00) 1,230,221,835.20
(9,084,841.01)
1,791,747.54
169,224,427.57 240,530,329.24
(108,105,268.85)
(40,640,076.26)
(9,828,998.51)
(13,454,833.95)
147,760,864.00
(144,956,114.00)

147,760,864.00
11,617,451.72
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
ตามที่รายงานใหม่
บาท
บาท
บาท
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
ต้นทุนขาย
5,981,504,104.92
2,678,172.24 5,984,182,277.16
ค่าใช้จ่ายในการขาย
85,881,972.13
165,163.80
86,047,135.93
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
183,957,591.85
35,231,001.96 219,188,593.81
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
34,654,713.00
(34,654,713.00)
ต้นทุนทางการเงิน
50,781,981.14
(3,419,625.00)
47,362,356.14

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงิ น นี้ ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ น โดยกรรมการผูม้ ี อานาจของบริ ษ ทั ฯ ในวัน ที่
21 กุ ม ภาพันธ์ 2556
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