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สารจากประธานกรรมการ
Chairman’s Message

ความส� ำ เร็ จ ในปี นี้ เ นื่ อ งมาจากศั ก ยภาพในการ
ลดต้นทุนการผลิต ความสามารถในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ และที่ส�ำคัญที่สุดก็คือการวางแผน
งานอย่างรอบคอบ
ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท GFPT ประสบความส�ำเร็จ

ในการด�ำเนินงานอย่างมาก แม้ว่าเป็นปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ในรอบหลายสิบปีก็ตาม ความส�ำเร็จนี้เนื่องมาจากศักยภาพในการ
ลดต้นทุนการผลิต ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การวางแผนงานอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์โดยไม่ประมาท
ผลจากการด�ำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อ
เนื่อง จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหภาพยุโรป ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปได้ตั้งแต่กลางปี 2555
การส่งออกดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดส่งออกอีกหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งอดีตเคยเป็นตลาดส่งออกไก่สด
แช่แข็งอันดับหนึง่ ของประเทศไทย ได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าไก่สด
แช่แข็งจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ปี 2556 เป็นต้นมา
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมผลการประกอบการของบริษทั ฯ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่จากประเทศจีนซึง่
เคยเป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญในตลาดญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรปยังคงมีปญ
ั หาด้าน
มาตรฐานสุขอนามัย และการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ท�ำให้ศักยภาพ
ในการแข่งขันลดลงไปมาก นอกจากนี้การที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์
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มีแนวโน้มลดลงก็มีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศ
ในสถานการณ์การค้าโลกปัจจุบัน ซึ่งประเทศผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ทั้งหลาย มีความเข้มงวดในมาตรฐานด้านสุขอนามัยเป็น
อย่างมากเช่นที่เป็นอยู่นี้ การที่บริษัท GFPT ได้จัดวางระบบการผลิต
เป็นไปตามมาตรฐานและผ่านการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการ
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO
14001 และ the British Retail Consortium (BRC) จึงเป็นหลักประกัน
ที่ส�ำคัญต่อการขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ต่อไปโดย
ราบรื่น นอกจากนั้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกให้อยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูปใน
รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของตลาด ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพเป็นที่น่าพอใจ
ต่อไปได้ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในตลาดโลก
นอกเหนื อ จากกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ดั ง
กล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตส�ำนึกที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สู่ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เติบโต
และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัท GFPT เราจึงได้

จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบด้านสังคม ซึง่ เป็นหัวข้อหนึง่ ในรายงาน
ประจ�ำปีนี้ เพื่อรายงานการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ซึ่งจะน�ำไป
สู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้า ในนามของประธานฯ บริษัท GFPT ขอขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็นอย่างยิง่ ทีก่ รุณาให้การสนับสนุนต่อการบริหารงาน
ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน
พนักงานทุกฝ่าย ที่ร่วมก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังความคิด ทุ่มเท
ให้กับบริษัทฯ จนน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จอันน่าภูมิใจเช่นนี้ได้ ข้าพเจ้า
หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเต็มที่จากท่านทั้ง
หลายต่อไป เพื่อสร้างพลังผลักดันให้บริษัท GFPT ก้าวหน้าต่อไปได้
อย่างมั่นคง

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการ
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่
และสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

GFPT

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

KT

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท

บริษัท

ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรสาร

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Home Page

Home Page

โทรศัพท์

ทุนจดทะเบียน

1,400,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง
เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์มเลีย้ งไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายไข่เชือ้

โทรศัพท์

0 2229 2800
0 2229 2888

Home Page
www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0107537001471

ผู้สอบบัญชี

0 2473 8000

ที่ตั้ง

0 2473 8398

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

0 2231 3980-7

โทรสาร

0 2231 3988

Home Page

www.amc-mri.com

www.gfpt.co.th

1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
www.ktfeedmill.co.th
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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GP
บริษัทย่อย

FKT

MKS

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรศัพท์

โทรสาร

โทรสาร

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

ทุนช�ำระแล้ว

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด
ฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่าย
ลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ นือ้

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

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

ฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่าย
ลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้ และลูกไก่พนั ธุไ์ ข่

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

ฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0105524028536
0 2473 8000
0 2473 8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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GFF
บริษัทย่อย

McKey
บริษัทร่วม

GFN

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

บริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูป
แช่แข็ง

เลขทะเบียนบริษัท

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5
ต�ำบลบางเสาธง กิ่งอ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

0115536003282

โทรสาร

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7

ทุนจดทะเบียน

0 2315 4765

ทุนช�ำระแล้ว

100,000,000 บาท

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

100,000,000 บาท

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

1,000,000 หุ้น

0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398

40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ
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บริษัทร่วม

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง
เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

77 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้างสูง อ�ำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190

เลขทะเบียนบริษัท
0105551130397

โทรศัพท์

038 932 900

โทรสาร

038 932 999

ทุนจดทะเบียน

3,014,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

3,014,000,000 บาท

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
30,140,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
Group Structure

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)
(GFPT)
ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อไก

บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว (KT)

97.87%

ธุรกิจอาหารสัตว
บจ. จ�พ� บร�ดดิ�ง (GP)

Keystone Foods Inc.
49.00%

99.99%

บจ. แมคคีย ฟูด เซอรว�สเซส
(ประเทศไทย) (McKey)

51.00%

ธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารกึ่งสำเร�จรูปแชแข�ง

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกปูยาพันธุ
บจ. ฟารมกรุงไทย (FKT)

99.99%

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกพอแมพันธุ
บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม (MKS)

Nichirei Foods Inc.
49.00%

99.99%

บจ. จ�เอฟพ�ที นิช�เร
(ประเทศไทย) (GFN)

51.00%

ธุรกิจชำแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
บจ. จ�เอฟ ฟูดส (GFF)

99.99%

ธุรกิจผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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10

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
Major Development of the Company
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิต และจ�ำหน่ายเนือ้ ไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2524

--จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์
(ไทย) จ�ำกัด” โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ
1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
2. บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ�ำกัด (ประเทศนิวซีแลนด์)
ถือหุ้นในสัดส่วน 34%
3. บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(ประเทศลักเซ็มเบอร์ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%

2528

--ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ�ำกัด และ
บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ถอนทุนออกไป
โดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม เครือ ป.เจริญพันธ์รับซื้อหุ้นไว้ทั้งหมด

2530

--ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น

100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มก�ำลังการผลิต
ในการช�ำแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชั่วโมง

2532

--ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้าน

บาท เพื่อการขยายงานเพิ่ม ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตในการช�ำแหละ
ไก่ 7,200 ตัวต่อชั่วโมง
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จ�ำกัด”
ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด”ในเดือนธันวาคม

--
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2533

--ได้ท�ำการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท
เพือ่ ลงทุนซือ้ หุน้ 99.99% ในบริษทั ย่อย 2 แห่ง เพื่อขยายกิจการให้
ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ คือ 		
1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่		
พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่
และลูกไก่พันธุ์เนื้อ
2. บริษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้

2534

--ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ได้ท�ำการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
ได้ซอื้ หุน้ 65% ในบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึง่ คือ
บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2531 ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์

---

2535

--เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว 570 ล้านบาท

2536

--ได้ลงทุน 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
แช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น 		
(อเมริกา) จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน และเรียกช�ำระ
แล้ว 100 ล้านบาท

11

--บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษทั จ�ำกัด” เป็น
“บริษทั มหาชนจ�ำกัด”
--บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด ได้แปรสภาพจาก
“บริษัทจ�ำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจ�ำกัด”

2541

--บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการเพิกถอน

หุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2543

--ได้ท�ำการเพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้วจาก 570 ล้านบาท
เป็น 626.91 ล้านบาท

2545

--ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 65% เป็น 96.5%

2546

--ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400
ล้านบาท และเพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้วจาก 626.91 ล้านบาท
เป็น 1,253.82 ล้านบาท
ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์

--

2551

--ได้ลงทุน 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

2553

--แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท
แต่จ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น
1,400 ล้านหุ้น

2554

--ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 96.5% เป็น 97.85%

2555

--ได้ท�ำการเพิ่มทุน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49%
จ�ำนวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ดังนี้ี
1. เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 ล้านบาท
เป็น 1,514 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้านบาท)
2. เดือนธันวาคม   เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 ล้านบาท
เป็น 3,014 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้านบาท)
ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86%

--

2556

--ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.86% เป็น 97.87%

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้น
ในสัดส่วน 51% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 1,170 ล้านบาท
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2524 โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และ
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี
2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียก
ช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม
ด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ การช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่าย
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบริษทั ฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�ำหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิต
และแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 124,600 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่
ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ
บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท GFPT ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ส ายธุ ร กิ จ อาหาร
สั ต ว์ สายธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ ปู ่ ย ่ า พั น ธุ ์ สายธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่
พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่
สายธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่ และสายธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การด�ำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท GFPT เป็นลักษณะต่อเนื่อง
ครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 97.87% ในบริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน
400 ล้ า นบาท บริ ษั ท KT ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ภ ายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บก
โดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT
และบริษทั GP ตลอดจนผูเ้ ลีย้ งสัตว์ทวั่ ไป ส�ำหรับอาหารสัตว์นำ�้ บริษทั
KT จ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำทั่วไป ในปี 2556 บริษัท KT มีก�ำลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้น 1,111,000 ตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้ำ 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
สมุทรปราการ มีก�ำลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็น
โรงงานผลิ ต อาหารไก่ เ นื้ อ 1 โรง ตั้ ง อยู ่ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ก�ำลั ง
การผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี นอกจากนีย้ งั มีฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
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ผลิตไข่เชื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท FKT ในปี 2556 มีก�ำลังการผลิต
รวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่
ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความ
ขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (“บริษัท
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับ
บริษัท FKT, บริษัท KT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2556
บริษทั GP มีก�ำลังการผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ ท่ากับ 1,100,000 ตัวต่อปี
โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (“บริษัท
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิตลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้ จ�ำหน่ายให้กบั บริษทั
MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท
KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ท�ำฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในปี 2556 บริษัท
FKT มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้ เท่ากับ 92 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุเ์ นือ้ จ�ำนวน 5 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุไ์ ข่จ�ำนวน
1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS
ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท
FKT น�ำมาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�ำหน่ายไก่เนื้อให้
กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2556 บริษัท
MKS มีก�ำลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 73 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 12 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับลูกไก่
เนื้อที่เกินก�ำลังการผลิตจะจัดจ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงอิสระภายนอก
บริษัทฯ ได้ลงทุน 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
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จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่านศูนย์
จ�ำหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2556 บริษัท GFF มี
ก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 9,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 49 % ในบริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษทั McKey”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษทั McKey
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไป
ต่างประเทศ ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�ำลังผลิตรวมเท่ากับ 25,000 ตันต่อ
ปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ด�ำเนิน
ธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
และต่ า งประเทศ มี ก�ำลั ง การผลิ ต และแปรรู ป เนื้ อ ไก่ สู ง สุ ด ที่ 81,600
ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 26,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง
ตั้ ง อยู ่ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ส�ำหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น บุ ค คลที่ ไ ม่ มี
ความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
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ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิด
เป็นร้อยละ 42.13 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 28.85 สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 23.99 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็น
ร้อยละ 5.03 ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31
เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกส่วนงาน
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม
5.03%

3.95%
23.85%

23.99%

2556

2555

42.13%

3.22%

ชำแหละไกและแปรรูป

19.79%
37.76%

2554

42.94%

อาหารสัตว
ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

28.85%

รายได้แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและ
บริษัทย่อย
ชำ�แหละไก่/แปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ
จำ�หน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

34.05%

34.44%

ดำ�เนินการ
โดย

2556
%
รายได้
การถือหุ้น (ล้านบาท)

GFPT
KT

97.87

FKT, GP,
MKS
KT

97.87

GFF

99.99

99.99
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%

2555
รายได้
(ล้านบาท)

%

2554
รายได้
(ล้านบาท)

%

7,035.44

42.13

5,803.86

37.76

6,101.15

42.94

4,817.96

28.85

5,294.03

34.44

4,838.82

34.05

4,004.94

23.99

3,664.25

23.85

2,812.83

19.79

840.69

5.03

607.67

3.95

456.75

3.22

16,699.03

100.00

15,369.81

100.00

14,209.55

100.00

15

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย

(1) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส�ำคัญจากการลงทุน ดังนี้
บริษัท / กิจการ
บมจ. จีเอฟพีที

จังหวัด

บัตรส่งเสริม
เลขที่

สมุทรปราการ 1776(2)/2545
1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ช�ำแหละ
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

2548 - 2556
2550 - 2558
2554 - 2562
2554 - 2562

บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์

ชลบุรี

1429(2)/2546
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
1850(2)/2548 ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
1173(2)/2553 ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

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

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

2548 - 2556
2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

1187(2)/2553
1591(2)/2553

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1932(2)/2548

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

2549 - 2557

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

2553 - 2559

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

ไก่ช�ำแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564

จังหวัด

บัตรส่งเสริม
เลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์

2541 - 2557

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

สมุทรปราการ 2109(3)/อ./2553

ชลบุรี

2549 - 2557
2552 - 2560
2555 - 2563

(2) ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้
บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)
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สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554
					

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

311

2

283

2

179

2

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

1,101

8

960

8

811

8

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

3,217

25

4,212

32

2,816

27

17

-

21

-

9

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,646

35

5,476

42

3,815

37

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

1,616

12

1,429

11

630

6

ไก่ปู่ย่าพันธุ์-สุทธิ

46

-

38

-

41

-

ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ

367

3

288

2

309

3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

375

3

328

2

263

3

5,686

44

5,225

40

4,933

49

322

3

320

2

130

1

45

-

85

1

77

1

8,457

65

7,713

58

6,383

63

13,103

100

13,189

100

10,198

100

2,047

16

3,533

26

666

7

921

7

1,027

8

623

6

2,080

16

80

1

80

1

28

-

15

-

58

-

5,076

39

4,655

35

1,427

14

80

1

2,160

17

2,240

22

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

292

2

271

2

253

3

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

134

1

141

1

148

1

63

-

22

-

16

-

569

4

2,594

20

2,657

26

รวมหนี้สิน

5,645

43

7,249

55

4,084

40

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,458

57

5,940

45

6,114

60

13,103

100

13,189

100

10,198

100

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงินรวมปีทน่ี �ำ มาแสดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดทำ�ขึน้ ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปจั จุบนั
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ปี 2556
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ก�ำไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

16,699
312
17,011
(14,418)
(1,098)
(15,516)
221

98
2
100
(85)
(6)
(91)
1

15,370
281
15,651
(14,374)
(1,006)
(15,380)
(74)

98
2
100
(92)
(6)
(98)
-

14,210
223
14,433
(11,986)
(901)
(12,887)
(111)

98
2
100
(83)
(6)
(89)
(1)

1,716
(186)
(12)
1,518
(14)
1,504

10
(1)
9
9

197
(147)
190
240
(8)
232

2
(1)
1
2
2

1,435
(136)
53
1,352
(20)
1,332

10
(1)
9
9

หมายเหตุ: งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีทน่ี �ำ มาแสดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดทำ�ขึน้ ใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปจั จุบนั

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

3,072

(135)

1,546

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,292)

(1,991)

(1,018)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,752)

2,230

(540)

28

104

(12)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

283

179

191

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

311

283

179

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

หมายเหตุ: งบกระแสเงินสดปีที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดทำ�ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปัจจุบัน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น 11 (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 12 (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร 13 (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย 20 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน 21 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 22 (%)

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

0.92
0.27
0.63
16.72
22
77.06
5
18.42
20
7

1.18
0.26
(0.04)
18.15
20
73.90
5
22.27
16
9

2.67
0.66
1.15
18.87
19
71.56
5
26.47
14
11

13.66
10.28
179.03
8.84
22.45

6.48
1.28
(68.49)
1.48
3.84

15.65
10.10
107.70
9.23
23.19

11.55
35.14
1.29

2.05
13.68
1.34

13.93
36.14
1.49

0.76
8.51
0.19
82.14

1.22
1.25
(0.02)
0.00

0.67
9.53
0.53
97.23

หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียน
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)
5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)
9) ระยะเวลาช�ำระหนี้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้
11) อัตราก�ำไรขั้นต้น = ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ
12) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ
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13) อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
14) อัตราก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี /
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน
21) อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
(การจ่ายช�ำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
22) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2556 เป็นที่น่าพอใจ
อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดด�ำเนินการกว่า
32 ปี รายได้รวมของกลุ่มบริษัทปี 2556 จ�ำนวน 17,011 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 จากปี 2555
บริษัทฯ มียอดขายเนื้อไก่แปรรูปส่งออก ในปี 2556 จ�ำนวน
22,500 ตัน เพิ่มขึ้น 3,850 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2555
ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีสว่ นแบ่งการส่งออกเป็นล�ำดับที่ 4 ของประเทศไทย
โดยมีปริมาณการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ที่ 14% ของ
ปริมาณการส่งออกของประเทศทั้งหมด (คิดรวมยอดส่งออกของ
บริษัทร่วม)
อัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ปรับสูงขึ้นจาก 6% ในปี 2555
เป็น 14% ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายสินค้าไก่แปรรูป
ปรุงสุกทีม่ กี �ำไรขัน้ ต้นสูงและราคาไม่ผนั ผวนตามราคาตลาด ราคาขาย
สินค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทปรับสูงขึ้นจากปี 2555 และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด มีราคาลดลง จากปี 2555
ในปี 2556 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน จ�ำนวน 74 ล้านบาทในปี
2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ GFN สามารถพลิกจากขาดทุนเป็น
ก�ำไรตั้งแต่ช่วงต้นปี 2556
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีก�ำไรสุทธิในปี
2556 จ�ำนวน 1,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,272 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 548.28 เมื่อเทียบกับปี 2555 (งบปรับปรุงใหม่) นับเป็นก�ำไรสุทธิ
ต่อปีที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
อนึ่ง ในปี 2556 กลุ่มบริษัท ได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และข้อมูลทางการเงินทีส่ �ำคัญทีแ่ สดงในค�ำอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2556 นี้
เป็นข้อมูลที่ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม
กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2556 จ�ำนวน 16,699 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,329 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.65 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 จากปริมาณขายส่งออกสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้น
ราคาสินค้าส่งออกที่ปรับสูงขึ้น และการขยายจ�ำนวนร้านค้าส่งสินค้า
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
รายได้จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุม่ บริษทั
ในปี 2556 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.13
ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจเนือ้
ไก่แปรรูปจ�ำนวน 7,035.44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,231 ล้านบาท หรือเพิม่
ขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายส่ง
ออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น 3,850 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21
จากปี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดส่งออกหลักทั้งประเทศ
ญีป่ นุ่ และประเทศในสหภาพยุโรป ราคาขายส่งออกเฉลีย่ สินค้าเนือ้ ไก่
แปรรูปในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2555
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้
จากการขายรวม ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์
จ�ำนวน 4,818 ล้านบาท ลดลง 476 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2555 จากปริ ม าณขายอาหารสั ต ว์
ทีล่ ดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ สินค้าอาหารกุง้ ทีม่ ปี ริมาณขายลดลง
ร้อยละ 24 ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality
Syndrome (EMS) อย่างไรก็ตาม กลุม่ สินค้าอาหารปลามีรายได้เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
และราคาขายที่ปรับสูงขึ้น ท�ำให้รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ของกลุ่ม
บริษัทลดลงไม่มากนัก

ปี 2556

รายได้แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เนื้อไก่แปรรูป

7,035.44

42.13

5,803.86

37.76

6,101.15

42.94

อาหารสัตว์

4,817.96

28.85

5,294.03

34.44

4,838.82

34.05

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่

4,004.94

23.99

3,664.25

23.85

2,812.83

19.79

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

840.69

5.03

607.67

3.95

456.75

3.22

รายได้จากการขายรวม

16,699.03

100.00

15,369.81

100.00

14,209.55

100.00
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ก�ำไรขั้นต้น

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
จากการขายไก่เนื้อมีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ GFN (บริษัทร่วมที่เริ่ม
ด�ำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2554) ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ไก่เนื้อและลูกไก่ จ�ำนวน 4,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ที่เพิ่มขึ้น

กลุม่ บริษทั มีก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2556 จ�ำนวน 2,281 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
1,285 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 129 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีกอ่ น จากการทีบ่ ริษทั ฯ เน้นการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกที่
มีก�ำไรขั้นต้นสูง และราคาขายไม่ผันผวนตามราคาตลาด ประกอบกับ
ราคาขายเฉลี่ยของสินค้ากลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่ปรับสูงขึ้นจากปี 2555
อีกทัง้ ราคาข้าวโพดลดลงตามตลาดโลก จึงท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตอาหาร
สัตว์และไก่เนือ้ ลดลง จึงท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ปรับสูง
ขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 14 ในปี 2556

ธุรกิจอาหารแปรรูป
จากการขยายร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมภิ าคต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่
ยอ มีการเติบโตที่ดีขึ้นมาก ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน 841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2555 จากปริมาณขายสินค้าไส้กรอกไก่
และไก่ยอเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 30 และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตามราคาตลาดในประเทศเช่นกัน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ�ำนวน 12
สาขา ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา นครปฐม บุรีรัมย์ เชียงใหม่
ล�ำปาง สุราษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก และ
เพชรบุรี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2556 จ�ำนวน 14,418 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ เพียง 44 ล้านบาทจากปี 2555 อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2556
ลดลงจาก ร้อยละ 92 ในปี 2555 เหลือเพียงร้อยละ 85 หรือลดลง
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ราคาข้าวโพดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคา
ตลาดโลก

รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2556 มีจ�ำนวน 312 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2555 เป็นจ�ำนวนเงิน 31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11
ส่วนใหญ่มาจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ 46 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 102 จากปี 2555 รายได้อนื่ ของกลุม่ บริษทั ปี 2556 คิด
เป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายใกล้เคียงกับปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน
1,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ทเี่ พิม่ ขึน้ จาก
เงินเดือนและโบนัสของพนักงาน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร และ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทปี
2556 คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555
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ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของบริษทั ฯ ในปี 2556 มีจ�ำนวนรวม 221 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 397
จากปีก่อน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมทัง้ 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) จ�ำนวน 81 ล้านบาท
และจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(GFN) จ�ำนวน 140 ล้านบาท ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินทุนใน
บริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท
GFN ที่สามารถพลิกจากขาดทุนในปี 2555 เนื่องจาก
ในปี 2556 GFN สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปได้
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าเนื้ออกไก่แช่แข็งไป
ยังตลาดประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป นับตัง้ แต่สหภาพยุโรป
อนุญาตให้น�ำเข้าเนือ้ ไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ตงั้ แต่
ไตรมาส 3 ปี 2555 อีกทัง้ GFN มีการเพิม่ ก�ำลังการผลิตเนือ้
ไก่แปรรูปปรุงสุกจาก 16,800 ตัน เพิ่มเป็น 21,600 ตัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 จึงท�ำให้ GFN มีผลการ
ด�ำเนินงานดีขึ้น

ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ในปี 2556
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน จ�ำนวน 186 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2555
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มียอดเงินกูเ้ ฉลีย่ ในช่วงปี 2556 สูงกว่า
ปี 2555 ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ บริษทั ปี 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555

ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,504 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 1.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,272 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 548 จากปี 2555 ซึ่งมีผลการ
ด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 232 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่)
โดยมีปจั จัยหลักจากรายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ราคาขาย
สินค้าเฉลี่ยปรับสูงขึ้น ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่ม
ขึ้น และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างชัดเจน ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทปี 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 9 ของรายได้จากการขาย ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ปี 2555 ที่ร้อยละ 2

ก�ำไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ในปี 2556 กลุม่ บริษทั มีก�ำไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย 2,608 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,516 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 139 เมื่อเทียบกับปี 2555 มาจากความสามารถในการท�ำก�ำไรของกลุ่มบริษัทดีขึ้น จากการที่กลุ่ม
บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ และยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ EBITDA Margin
ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 15.62 ดีขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 7.10
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIT)

1,716

197

1,435

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

888

892

820

4

3

2

ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย

2,608

1,092

2,257

EBITDA Margin (%)

15.62

7.10

15.88

ค่าตัดจ�ำหน่าย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 กลุม่ บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ทีร่ อ้ ยละ 22.45 ดีขนึ้ มากจากปี 2555 โดยกลุม่ บริษทั มีประสิทธิภาพ
ในการท�ำก�ำไรดีขนึ้ มาก ประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อย และมีความเสีย่ งลดลงจากปี 2555 ดังนี้

DuPont Analysis

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

22.45

3.84

23.19

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)

10.28

1.28

10.10

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.29

1.34

1.49

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

1.76

2.22

1.67
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สินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
13,103 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,646 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 35 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 5,686 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,616 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12 ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ 413 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 3 เงินลงทุนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 742 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน 5,645
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 5,076 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอื่น 569 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง 86 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1 จากสิ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เนื่องจาก
สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 995 ล้านบาท จากราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์
โดยเฉพาะข้าวโพดลดลง ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น
461 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท ไก่ปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์
เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 37
ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท จากปี 2555 ที่มีจ�ำนวน 48 ล้านบาท ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ
3.3 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 20 วัน ในปี 2555 เพิ่มเป็น 22 วัน ในปี 2556
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2556 เท่ากับ 17 เท่า ซึ่งอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2555

สินค้าคงเหลือ
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,217 ล้านบาท
ลดลง 995 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2555 จากวัตถุดิบ
และวัตถุดบิ ระหว่างทางทีล่ ดลง อัตราส่วนสินค้าหมุนเวียนคงเหลือใน
ปี 2556 เท่ากับ 77 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 ที่ 74 เท่า กลุ่ม
บริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�ำนวน 3 ล้านบาท
และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิ้นงวด จ�ำนวน 28 ล้านบาท ซึ่ง
รวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของสินค้าคงเหลือรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง 1,604 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 22 จากสิ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 1,486 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ลดลงจ�ำนวน
106 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากจะครบก�ำหนดใน
วันที่ 31 มกราคม 2557 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของ
กลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุล
เงินตราต่างประเทศ
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน
921 ล้านบาทลดลง 106 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2555
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2556 เท่ากับ 18.42 เท่าลด
ลงจากปี 2555 ที่ 22.27 เท่า อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการช�ำระ
หนี้เฉลี่ย ในปี 2556 ที่ 20 วัน
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จ�ำนวน 4,207 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�ำนวน 1,566 ล้านบาท
จากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 1,486 ล้านบาท กลุ่มบริษัท มีต้นทุนทางการเงินปี 2556
ที่อัตราร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.4 ในปี 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
7,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,518 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จาก
สิ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก�ำไร
สะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,504 ล้านบาทจากผลประกอบการของกลุ่ม
บริษัทที่ดีขึ้นมากในปี 2556 ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2556 เท่ากับ
5.95 บาท

ปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่
11.55 เท่า ดีขึ้นมากจากปี 2555 ที่ 2.05 เท่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมี
ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ถาวรรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน 3,072 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 3,207 ล้านบาท
เมื่ อ เที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น จากก�ำไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้
ปี 2556 เพิ่มขึ้น 1,480 ล้านบาท และมีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด
(Cash Cycle) ในปี 2556 อยู่ที่ 7 วัน ดีขึ้นจากปี 2555 ที่ 9 วัน
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�ำนวน
1,292 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน
860 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่พนั ธุจ์ �ำนวน 456
ล้านบาท และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 86 ล้านบาท
กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 1,752
ล้านบาท โดยเป็นการช�ำระคืนเงินกูเ้ จ้าหนีท้ รัสต์รซี ที 1,491 ล้านบาท
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระในปี 2556 และจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย 186 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นงวด กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ�ำนวน 311 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จ�ำนวน 28 ล้านบาท

สภาพคล่อง
ในปี 2556 กลุม่ บริษทั มีสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพียง
พอต่อการด�ำเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จะเห็นได้
จาก อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เท่ากับ 0.92 เท่า ที่ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซึ่งอยู่ที่ 1.18 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.27 เท่า
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 0.26 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด อยู่ที่ 0.63 เท่า ดีขึ้นจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ (0.04)

ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
5,076 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,047
ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ 921 ล้านบาท หนีส้ นิ หมุนเวียน
อื่น 28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบก�ำหนด
ช�ำระในหนึ่งปี 80 ล้านบาท และเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี 2,000 ล้านบาท
ส�ำหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเงินกูร้ ะยะสัน้ และภาระดอกเบีย้ จ่ายนัน้ กลุม่ บริษทั
มีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�ำระคืน
ได้จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจาก
การด�ำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากความสามารถช�ำระดอกเบี้ยของกลุ่ม
บริษัทในปี 2556 เท่ากับ 8.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ต่อทุนอยูใ่ นระดับต�ำ่ เพียง 0.56 : 1 อีกทัง้ ยังคงมีแหล่งเงินทุน
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กับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จ�ำนวนรวม 3,108 ล้านบาท และวงเงิน Trade
Finance ทัง้ ทีเ่ ป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รซี ที อีกจ�ำนวน
3,571 ล้านบาท
ส�ำหรับ เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 2,000
ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระในวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงถูกจัดหมวด
เป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2556 กลุม่ บริษทั ได้รบั อนุมตั ิ
ให้เข้ารับวงเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันวงเงินรวมจ�ำนวน
2,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี และ
มีระยะเวลากู้ยืมเงินไม่เกิน 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

โครงสร้างเงินทุน
กลุม่ บริษทั มีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ นั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.76 : 1 ลดลงจาก 1.22 : 1 ในปี 2555 เนื่องจาก มีผลการ
ด�ำเนินงาน ในปี 2556 ดีขึ้น และมีการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้เจ้าหนี้ทรัสต์
รีซที และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีค่ รบก�ำหนดในปี 2556
อีกทั้ง มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จ�ำนวน 4,207 ล้านบาท ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ทุนอยู่ในระดับต�่ำเพียง 0.56 : 1

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน
ในปี 2556 กลุ่มบริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จ�ำนวน 1,292 ล้านบาท โดยมีการซือ้ สินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 860 ล้าน
บาท ลงทุนในไก่ปยู่ า่ พันธุแ์ ละไก่พอ่ แม่พนั ธุจ์ �ำนวน 456 ล้านบาท ซือ้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�ำนวน 86 ล้านบาท
การลงทุนในปี 2556 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
ในปี 2556 มีจ�ำนวน 946 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการ
ด�ำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายก�ำลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตต้นน�้ำ เพื่อเป็นรากฐานส�ำหรับ
การขยายในอนาคต โดยมีการตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 800 ล้าน
บาท ซึ่งใกล้เคียงกับงบลงทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ราย
จ่ายในการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ความผันผวนของค่าเงินบาท

การก�ำหนดโควต้า

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ย งกับ ความผันผวนของค่า เงินดอลลาร์
สหรัฐฯ เทียบกับค่าเงินบาทของไทยจากธุรกรรมการค้า โดยเฉพาะ
การขายสินค้าเนื้อไก่แปรรูปและการน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดย
ทั่วไปมักถูกมองว่าจะมีผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าของเงินบาท
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะกลุ่มบริษัทน่าจะมีรายได้จากการส่ง
ออกเนื้อไก่ได้น้อยลง แต่ในทางปฏิบัติมีทั้งการน�ำเข้าและส่งออกที่
เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเรียกได้ว่ามีการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทั้งยังมีการ
ท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forwards Contract) ในการท�ำธุรกรรมซื้อ
ขายต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินบาท

รัฐบาลก�ำหนดให้น�ำเข้าข้าวโพดในโควต้า ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ �ำคัญ
ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึง่ ต้องน�ำเข้าโดยองค์การคลังสินค้าเท่านัน้ โดย
น�ำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO และจ�ำกัดโควต้าการน�ำเข้าไว้ไม่เกิน
54,700 ตัน และเสียอากรน�ำเข้าร้อยละ 20 แต่ถ้าน�ำเข้านอกโควต้า
จะเสียอากรน�ำเข้าร้อยละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180
บาท การน�ำเข้านอกจากประเทศสมาชิก WTO แล้วยังสามารถน�ำเข้า
จากประเทศอื่นแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนด นอกจาก
ข้าวโพดแล้วยังมีวตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์อนื่ อีก เช่น กากถัว่
เหลือง ปลาป่น ซึง่ หากน�ำเข้าจากต่างประเทศก็ตอ้ งเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทีร่ ฐั บาลก�ำหนดเช่นกัน (รายละเอียดดูได้จาก สายธุรกิจอาหารสัตว์ (ค)
เรื่อง ความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญ)

ข้อจ�ำกัดในการส่งออก
การส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปยังต่างประเทศ มีข้อจ�ำกัดในการส่ง
ออกสินค้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ
บางประเทศใช้นโยบายด้านภาษี บางประเทศใช้นโยบายด้านสุข
อนามัย เป็นต้น ในอนาคตนโยบายด้านสุขอนามัยจะเป็นนโยบายที่
ส�ำคัญ ทีป่ ระเทศผูน้ �ำเข้าใช้เป็นเครือ่ งมือในการกีดกันทางการค้า เช่น
นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าระบบ ISO 9000, GMP และ HACCP
นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้าน Animal
Welfare เป็นต้น ส่วนนโยบายด้านภาษีจะใช้น้อยลง เพราะแต่ละ
ประเทศจะเข้าสู่ระบบ WTO หรือการค้าแบบเสรี ซึ่งทางรัฐบาลจะลด
การอุดหนุนและลดภาษีน�ำเข้าลงด้วย

สหภาพยุโรปมีการก�ำหนดวิธีการน�ำเข้าโดยใช้ระบบโควต้า โดย
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ประเทศไทยได้รับ
โควต้าในการส่งออกไก่ปรุงสุกเป็นจ�ำนวน 160,033 ตัน และได้ส่ง
ออกเต็มจ�ำนวนโควต้าดังกล่าวแล้ว ท�ำให้การส่งออกยากจะขยายตัว
ได้ เพราะการส่งออกนอกโควต้าต้องเสียภาษีน�ำเข้าสูงถึง 1,024 ยูโร
ต่อตัน ส่วนไก่สดแช่แข็งทางสหภาพยุโรปได้ยกเลิกการน�ำเข้า และ
สามารถส่งออกได้ในช่วงปลายปี 2555

การก�ำหนดราคา
ธุรกิจด้านอาหารสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการก�ำหนด
ราคา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบ หรือราคาขายอาหารสัตว์ กล่าวคือ
การซื้อกากถั่วเหลืองในประเทศต้องรับซื้อในราคาไม่ต�่ำกว่าขั้นต�่ำ
ที่ก�ำหนด ณ หน้าโรงงานโดยต้องท�ำสัญญาไว้กับกระทรวงพาณิชย์
ส่วนราคาขายอาหารสัตว์ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายขึ้นลง
ได้ในทันทีทันใด เนื่องจากการปรับราคาขายจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทจี่ ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือ
การด�ำเนินงานในอนาคต
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน Business Outlook
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สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
สถานการณ์ ในปี 2556
ภาวะการผลิต

ในปี 2556 ประเทศผูน้ �ำในการผลิตไก่เนือ้ ส่วนใหญ่ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล ยังคงสามารถขยายก�ำลังการผลิต
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกบวกกับความ
ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ทเี่ พิม่ ขึน้ ทดแทนเนือ้ สัตว์ประเภทอืน่
เนือ่ งจากเนือ้ ไก่เป็นอาหารโปรตีนทีม่ รี าคาถูกและมีไขมันต�ำ่ นอกจาก
นัน้ ความต้องการบริโภคทีย่ งั ขยายตัวได้ดใี นประเทศทีร่ ะดับการบริโภค
เนื้อไก่ต่อคนยังค่อนข้างต�่ำ เช่น ประเทศเม็กซิโก ประเทศจีน และ
ประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปตะวันออกถือเป็นปัจจัยผลักดันให้การ
ผลิตยังคงขยายตัวต่อไปได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของ
ไข้หวัดนกทีย่ งั เกิดขึน้ เป็นครัง้ คราวใหลายภูมภิ าคของโลก ประกอบกับ
การที่วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นในบางประเทศ เช่น จีน และ
เม็กซิโก ก็ท�ำให้การผลิตและการส่งออกในประเทศที่ประสบปัญหา
ไม่อาจขยายตัวได้มากนัก

ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ 12.770 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 เล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.16 และกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตได้เพิ่มขึ้นจากปี
2555 ร้อยละ 2.85 คือผลิตได้ประมาณ 9.750 ล้านตัน

ในปี 2556 ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ รวมของโลกมีประมาณ 84.640
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2.69 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วย
ประเทศจี น ประเทศบราซิ ล และประเทศในกลุ ่ ม สหภาพยุ โรป
ตามล�ำดับ

ภาวะการตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไก่เนือ้ ในปี 2556 ได้ประมาณ
16.958 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ประมาณร้อยละ 2.925 ในขณะที่
ประเทศจีนซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ ราว
13.500 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 1.46 ส่วนประเทศบราซิล
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ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในปี 2556 มีการเลีย้ งไก่เนือ้ รวมทัง้ สิน้
ประมาณ 1,104.05 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว 1.524 ล้านตัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.625 จากปี 2555 สาเหตุทกี่ ารผลิตเพิม่ ไม่มากนัน้ เป็น
เพราะมีธรุ กิจการเลีย้ งไก่ครบวงจรรายใหญ่รายหนึง่ ประสบปัญหาจน
ต้องระงับการด�ำเนินการ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมมี
ไม่มากนักเนือ่ งจากผูผ้ ลิตรายใหญ่อนื่ ๆ ขยายการผลิตเพือ่ รองรับการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มส่งออกไก่สดแช่เย็น แช่แข็งไปยังสหภาพ
ยุโรป และประเทศญี่ปุ่นได้อีกครั้ง

ตลาดในประเทศ
แม้วา่ ภาวะเงินเฟ้อและปัญหาความไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง
จะส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจซือ้ ของผูบ้ ริโภคไม่นอ้ ย แต่การบริโภคเนือ้ ไก่
ภายในประเทศก็ยงั เพิม่ ขึน้ ได้ประมาณร้อยละ 8.36 จาก 0.932 ล้านตัน
ในปี 2555 เป็ น 1.010 ล้ า นตั น ในปี 2556 ซึ่ ง เป็ น สั ญ ญาณ
ที่ดีว่าอุตสาหกรรมไก่เนื้อได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองไม่มากนัก
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การส่งออก
จากการที่ผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งระงับการด�ำเนินการท�ำให้
ปริมาณการส่งออกต�่ำกว่าที่คาดหมาย ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อของไทยในปี 2556 ซึ่งเดิมคาดว่าจะสูงถึง 620,000 ตัน จึง
มี ป ริ ม าณรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 525,217 ตั น ลดลงจากปี 2555
ร้อยละ 4.91

อุปสรรคส�ำคัญของการส่งออกในปี 2556 นั้น นอกจากจะเป็น
เพราะธุรกิจเลี้ยงไก่ครบวงจรรายหนึ่งในประเทศไทยระงับการด�ำเนิน
งานแล้ว ยังเป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีเ่ ป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย
คือประเทศในฝั่งสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามการส่งออกมีแนวโน้มจะ
กลับมาเติบโตได้ดีในช่วงนับแต่ปลายปีเป็นต้นมา เนื่องจากประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ตัง้ แต่
วันที่ 25 ธันวาคม ปี 2556 เป็นต้นมา อีกทั้ง ประเทศจีน และประเทศ
เม็กซิโก ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญยังไม่สามารถจัดการกับปัญหา
การระบาดของไข้หวัดนกได้อย่างเด็ดขาด
ในด้านของตลาดส่งออกนั้น สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ทีส่ �ำคัญ โดยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 243,825 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา และสัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปก็ยังเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 46.4 ในปี
2556 อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการที่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง
สหภาพยุโรปได้มาตั้งแต่ปลายปี 2555 นั่นเอง
ส่วนตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้นการส่งออก
มีปริมาณ 211,061 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 การลด
ลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ญี่ปุ่นชะลอการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่
เนื้อของไทยและชะลอการยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าไก่สดจาก
ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปี 2556 เนื่องจากทางประเทศญี่ปุ่นยังมี
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การบริโภคที่ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในปี 2556 ท�ำให้ต้นทุนการผลิตและราคาเนื้อ
ไก่คงอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ นอกจากนี้การบริโภคเนื้อ
ไก่เพิ่มขึ้นยังมีสาเหตุเนื่องมาจากกระแสค่านิยมของผู้บริโภคจ�ำนวน
มากทีห่ นั มาใส่ใจในสุขภาพมากขึน้ ท�ำให้มแี นวโน้มจะเลือกสรรบริโภค
อาหารประเภทเนือ้ สัตว์ทมี่ ไี ขมันต�ำ่ ซึง่ ภายใต้เงือ่ นไขข้อจ�ำกัดด้านงบ
ประมาณการบริโภคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาเช่นทีเ่ ป็นอยูน่ ี้
การบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ถือได้วา่ เป็นทางเลือกหนึง่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ปัจจัยเสริมอีกประการหนึ่งก็คือการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ
ฟาสต์ฟู้ดซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเป็นวัตถุดิบ ประกอบ
กับการที่ราคาเนื้อไก่ที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิด
อื่นๆ ก็มีส่วนช่วยท�ำให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อ
ไก่ภายในประเทศยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนั้นความเชื่อมั่นมาก
ขึ้นของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่จ�ำหน่ายนั้นผ่านมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยอย่างเข้มงวด ก็มีส่วนส�ำคัญช่วยให้ตลาดในประเทศยังคง
ขยายตัวต่อไปได้
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ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น
ในหลายประเทศ แต่เมื่อเทียบสัดส่วนการส่งออกไป
ยั ง สหภาพยุ โรปที่ เ พิ่ ม มากขึ้นนั้นท�ำให้สัด ส่ว นการ
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ
40.3 ของปริ ม าณส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ เ นื้ อ รวม
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 40.2 ในปี 2556
นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไป
ยังตลาดอื่นๆ นั้นมีปริมาณการส่งออกในปี 2556
ประมาณ 70,331 ตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 22.51 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดหมายได้ว่า
นับแต่ช่วงปลายปี 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบจาก
การยุติการด�ำเนินการของผู้ส่งออกรายใหญ่ในช่วง
กลางปี 2556 จะผ่อนคลายลงมากท�ำให้การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ สามารถฟืน้ ตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายประเทศที่เคยห้ามน�ำ
เข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศกานา ประเทศบาห์เรน
ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ประเทศอี ยิ ป ต์
ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศเวียดนาม
ประเทศมาเลเซี ย ประเทศฮ่ อ งกง ประเทศลาว
ประเทศบรู ไ น ประเทศเนปาล ประเทศศรี ลั ง กา
และประเทศสิงคโปร์ ได้ยอมให้มีการน�ำเข้าได้ใหม่
เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปด้วย

แคนาดา

ที่มา:
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
และการพยากรณ์
หมายเหตุ:
ปี 2556 เป็นค่าประมาณการ
ปี 2557 เป็นค่าพยากรณ์

2555
2556
2557
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43.3 46.4 39.7

รัสเซ�ย

40.3 40.2

สหภาพยุโรป

49.2

สว�ตเซอรแลนด

เกาหลี
ซาอุดีอาระเบีย
อิสราเอล
อียิปต
กาตาร
บาหเรน
คูเวต
โอมาน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

กานา

ญี่ปุน

เนปาล

ฮองกง
ลาว
เว�ยดนาม
ศร�ลังกา
มาเลเซ�ย
บรูไน
สิงคโปร

16.4 13.4 11.1
แอฟร�กาใต

ตลาดอื่นๆ

เนื้อไกสดแชแข�ง และผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุก
ผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุก
เนื้อไกสดแชแข�ง

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในตลาดต่างประเทศเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2555-2557
2555

2556

2557

ตลาด

ปริมาณ
(ตัน)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ปริมาณ
(ตัน)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ปริมาณ
(ตัน)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป
อื่นๆ

222,358
239,241
90,763
552,362

40.3
43.3
16.4
100.0

211,061
243,825
70,331
525,217

40.2
46.4
13.4
100.0

310,000
250,000
70,000
630,000

49.2
39.7
11.1
100.0

รวม
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แนวโน้มปี 2557
ภาวะการผลิต
การผลิตไก่เนื้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับกับจ�ำนวน
ประชากร และการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเริ่มส่งออก
ไก่สดแช่แข็งไปในหลายประเทศ โดยในปี 2557 คาดว่า จะมีปริมาณ
ผลิตรวมราว 1.160 ล้านตัวหรือประมาณ 1.680 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 7.69 ซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ถึง
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีแนวโน้มน่าจะดีขึ้นกว่าปี 2556 จึง
ท�ำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น บวกกับการผลิต
ไก่เนื้อของไทยนั้นมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีระบบการ
ผลิตที่ปลอดภัย ท�ำให้ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของไทยใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
สิงคโปร์ เป็นต้น
อีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยท�ำให้การผลิตไก่เนื้อในปี
2557 เติบโตได้ดีก็คือการที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายประเภทมี
แนวโน้มลดลง ซึ่งจะไปช่วยหักล้างผลจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
เพราะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำในปี 2556 ไปได้ส่วนหนึ่ง

ภาวะการตลาด
แม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจน
ในปี 2557 แต่ตลาดสินค้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ภายในประเทศน่าจะ
สามารถเติบโตขึน้ ได้พอสมควร เนือ่ งจากเนือ้ ไก่ถอื เป็นทางเลือกหนึง่
ที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนสูง ไขมัน และคอเลสเตอรอลต�่ำ อีกทั้งราคายังเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพ ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2557 จะมี
ปริมาณราว 1.050 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 3.96
ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ในปี 2557 นัน้
มีโอกาสทีจ่ ะฟืน้ ตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออก
จะเพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 22 คิดเป็นประมาณ 630,000 ตัน โดย
ปัจจัยเกื้อหนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่ายังเติบโตได้ดี และการ
ที่หลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้าไก่สดจากประเทศไทย
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2557 จะขยายตัวได้
จริงเพียงใดนัน้ ขึน้ กับปัจจัยหลายประการทีอ่ าจส่งผลทัง้ ทางบวก และ
ทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่
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เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
มูลคา : ลานบาท

มูลคาไกแปรรูป
มูลคาไกสดแชแข็ง

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1,000

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย
ปี

ไก่สดแช่แข็ง

2557

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

ไก่แปรรูป

รวม

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2540

151,120

10,951

41,114

4,951

192,234

15,902

2541
2542

220,776
211,675

17,221
14,817

60,943
61,924

9,020
8,669

281,719
273,599

26,241
23,486

2543

245,994

15,990

86,800

11,284

332,794

27,274

2544

320,779

23,096

117,018

15,212

437,797

38,308

2545

336,837

24,589

127,406

16,244

464,243

40,833

2546

388,913

28,105

157,074

19,763

545,987

47,868

2547

26,137

1,725

191,739

22,408

217,876

24,133

2548

96

6

265,023

30,478

265,119

30,484

2549

2,662

97

294,295

35,742

296,957

35,839

2550

11,052

522

322,471

36,791

333,523

37,313

2551

14,367

862

387,127

54,567

401,494

55,429

2552

18,260

1,242

378,809

51,492

397,069

52,734

2553

17,054

1,147

418,005

53,805

435,059

54,952

2554

27,258

1,881

435,267

60,290

462,525

62,171

2555

89,411

6,491

462,951

64,394

552,362

70,885

2556 (E)

95,000

7,885

435,000

61,495

530,000

69,380

2557 (F)

180,000

14,620

450,000

68,489

630,000

83,109

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2556 เป็นค่าประมาณการ ปี 2557 เป็นค่าพยากรณ์
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ปัจจัยทางบวก
• ระบบการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกของประเทศไทยที่ มี ม าตรฐานสู ง

ประกอบกั บ ความสามารถของผู ้ ส ่ ง ออกของประเทศไทยใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ นอกจากจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อจากประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งในตลาดญี่ปุ่นและ
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส�ำคัญ และมีอ�ำนาจซื้อสูงแล้วยังท�ำให้
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ
เช่น ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้
และรัสเซียอีกด้วย

• ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก

ท�ำให้ประเทศทีเ่ คยห้ามน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ทยอย
ยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึง่ ช่วยให้โอกาสขยายตลาดส่งออกสดใส
ขึ้น โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ
ในแถบอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่ส�ำคัญ

• ความกดดันในการแข่งขันกับประเทศจีนที่ผ่อนคลายลงเนื่องจาก

ทางการจีนยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่ผู้ผลิตในประเทศจีนหันมาเน้น
การผลิตเพื่อตลาดในประเทศมากขึ้น จึงท�ำให้การผลิตเพื่อส่ง
ออกมีสัดส่วนลดลง

• เนือ่ งจากแรงงานตัดแต่งชิน้ ส่วนของประเทศไทยมีฝมี อื ดี และการ
ขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาเพียง 10-14 วัน
ซึ่งเร็วกว่าประเทศบราซิลที่ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 8 สัปดาห์
ดัง นั้น การที่ประเทศญี่ปุ่น ยกเลิก มาตรการห้ามน�ำเข้าไก่ส ด
แช่แข็งจากประเทศไทย ก็น่าจะท�ำให้สามารถดึงส่วนแบ่งตลาด
ญี่ปุ่นมาจากบราซิลได้

• ราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทมี่ แี นวโน้มว่าจะลดลง และนโยบายด้าน
การน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาลที่ค่อนข้างชัดเจนและไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ช่วยให้ผู้ท�ำธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์ และวางแผนเกี่ยว
กับต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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• การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ

ตั้ ง แต่ ต ้ น ปี 2556 ตามนโยบายของรั ฐ บาลท�ำให้ ต ้ น ทุ น การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเพิ่มสูงขึ้นและลดความได้เปรียบในการ
ส่ ง ออกลง เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศคู ่ แ ข่ ง ที่ อั ต ราค่ า จ้ า งไม่
เปลี่ยนแปลง

• ราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากจะท�ำให้ต้นทุนพลังงาน

ในการผลิตสูงขึ้นแล้วยังท�ำให้มีการน�ำวัตถุดิบอาหารสัตว์บาง
ประเภทไปใช้ ใ นการผลิ ต แก๊ ส โซฮอล์ แ ละไบโอดี เซลเพื่ อ เป็ น
พลังงานทดแทนมากขึ้นจนเกิดความขาดแคลน และอาจท�ำให้
ต้นทุนอาหารสัตว์กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นได้

• การเจรจาเพื่อให้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเพิ่มโควต้าการ

น�ำเข้าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยังคงไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้
จึ ง ท�ำให้ ก ารส่ ง ออกไก่ ป รุ ง สุ ก ไปยั ง สหภาพยุ โรปยากที่ จ ะ
เพิม่ ขึน้ ได้อกี เนือ่ งจากสหภาพยุโรปก�ำหนดโควต้าน�ำเข้าไก่ปรุงสุก
ไว้ตายตัว และการน�ำเข้านอกโควต้าต้องเสียภาษีในอัตราสูงมาก

• ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี

2556 ถ้าหากยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วย่อมส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อใน
ประเทศ
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ปัจจัยทางลบ
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
Risk Factors and Risk Management

Annual Report 2013 | Risk Factors and Risk Management

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว การบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
ช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำการประเมิน
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ เหล่านัน้ ด้วยเหตุ
นี้ บริษัทฯ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งเตรียมการ
รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางธุรกิจ ให้บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่ได้ตลอดไป
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework โดยบริษัทฯ
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณา
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงาน ในฐานะ
เจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและบริหาร
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ความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัย
ความเสีย่ งเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน และ/
หรือ ฐานะการเงิน ท�ำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ และอาจมีความเสีย่ งอืน่ ๆ ซึง่ ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ
เป็นความเสีย่ งทีพ่ จิ ารณาในขณะนีว้ า่ ไม่มผี ลกระทบในสาระส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยตรงที่บริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นอาจมีผล
กระทบต่อบริษทั ฯ ซึง่ มีความเสีย่ ง 2 ส่วน ได้แก่ ความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ปัจจัย
ความเสีย่ งจากภายในองค์กร เป็นความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการและฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ จะพยายามท�ำให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มาก
ทีส่ ดุ ส่วนปัจจัยความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสีย่ ง
ที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายามก�ำหนด
นโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบ
ให้ได้มากที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
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1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่
เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำ ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจาก
นี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการไว้ดว้ ยแล้วเช่นกัน อันจะน�ำมาซึง่ ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความ
คาดหมายอย่างรุนแรง

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย
การขายและการตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความ
ส�ำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ เน้ น การสร้ า งที ม การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ บริ ก ารลู ก ค้ า
ตั้งแต่ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็น
ระบบ อั น จะน�ำมาซึ่ ง ความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้ ก าร
เปิ ด ช่ อ งทางการตลาด และการขายใหม่ ๆ ก็ เ ป็ น ส่ ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การตลาดอิเล็คทรอนิกส์
(E – Marketing) , Social media ฯลฯ

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้นยากกว่า
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึง่ เป็นทรัพยากรบุคคลทีช่ ว่ ย
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร
ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการ
ด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ ผลกระทบ หากความเชื่ อ มั่ น
ของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของสิ น ค้ า ของ
บริ ษั ท ฯ ลดลง จากความเสี่ ย งที่ มี สิ น ค้ า เน่ า เสี ย หรื อ มี ส ารปน
เปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจาก
วัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ
ระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ต้องจัดให้มกี ระบวนการท�ำงานทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริโภคสินค้าของบริษทั ฯ
จะได้บริโภคสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง
ด้ า นความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วาม
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้น�ำ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ร ะบบ
การผลิ ต ได้ ม าตรฐานสากล พร้ อ มทั้ ง สามารถตรวจสอบย้ อ น
กลั บ ได้ ทั้ ง ระบบ ในกรณี ที่ ต รวจพบสิ่ ง ผิ ด ปกติ ใ นระหว่ า งการ
ด�ำเนิ น การ ดั ง นั้ น จึ ง สามารถรั บ ประกั น คุ ณ ภาพ (Quality
Assurance) ในการผลิ ต ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ
การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจน
การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ก่ อ นถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ที่ ก�ำหนดไว้ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การให้ มี ก ารตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ ง
เรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ�ำเป็น
อย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งตอบสนอง
ผู ้ บ ริ โ ภคและลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของ
บริ ษั ท ฯ ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล ในการประเมิ น
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ต่ า งๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO
9001:2000 ฯลฯ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
ที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

บริษทั ฯ ได้ให้ทงั้ โอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ
ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะท�ำให้พนักงาน รู้ถึงคุณค่าของตนเอง และ
มุ่งมั่นที่จะน�ำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และยัง่ ยืน เป็นการปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
(Stakeholder) รวมทัง้ จิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur
spirit)
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1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้น
ในบริษัทจ�ำนวน 704,023,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.15 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้กลุ่ม
ตระกูลศิริมงคลเกษมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้
รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึง
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งที่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลัก
เกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ การบริหารจัดการธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมและ
โปร่งใส ยุตธิ รรมโดยทีผ่ มู้ อี �ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนัน้ ๆ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระท�ำของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัททุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า
คู่ค้า ตลอดจนประชาชน
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2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค
ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
ติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ระบาดในฟาร์ม
เลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะ
หลีกเลีย่ งการบริโภคเนือ้ ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนือ่ งถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่ กู จ�ำกัด
สิทธิ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดใน
สัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
ตามมาตรฐานสากล การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่
สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้
ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคระบาด ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐาน
การผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์ดงั กล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออก ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�ำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้น
ทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด
กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูก
ก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดย
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดิบ
บางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไร
ในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบในด้านอุปทานของวัตถุดิบ
เหล่ า นี้ มี ค วามผั น แปรไปตามสภาวะอากาศที่ แ ปรปรวน หรื อ
ภั ย ธรรมชาติ ที่ อ าจท�ำให้ ผ ลผลิ ต ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ซึ่ ง
สิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหาก
ราคามีการปรับตัวสูงขึน้ จากทีบ่ ริษทั ฯ ประมาณการไว้ ก็ยอ่ มจะส่งผล
กระทบท�ำให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการผลิตทัง้ อาหารสัตว์และเนือ้ ไก่ทสี่ งู ขึน้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�ำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบเหล่า
นี้โดยเฉพาะ เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวม
ทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์
ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียม
มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ
ส�ำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอ
ปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดิบ
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2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร
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2.3 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์
ธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ คือธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ โดยมีสนิ ค้าหลัก
ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยราคาของสินค้าเหล่า
นี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ป สงค์ ป ระกอบด้ ว ยก�ำลั ง ซื้ อ
ความเชือ่ มัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริมาณผลผลิต
มีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลง
ต�่ำกว่าราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้มี
ความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคุมและคาดหมาย
ของบริษัทฯ ได้

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อ
เพลิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน�้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคานำ�้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อย มีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท
ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่
จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ
ไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก
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2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผบู้ ริโภค
มากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอยูต่ ลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ดังนัน้ จึงมุง่ เน้นการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคในเชิงลึก เพือ่ น�ำผลการ
ศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลาก
หลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการ
ตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการอีกทั้งสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

2.6 ความเสีย่ งจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสูก่ าร
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น มากขึ้ น เพราะมี ผู ้ ป ระกอบการในตลาด
มากราย แต่ ล ะรายก็ เ น้ น ที่ จ ะเพิ่ ม ยอดขายและท�ำก�ำไรให้ สู ง ขึ้ น
ประกอบกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2558 ย่อมส่งผลให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะ
มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้า
จากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้ง
การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบ
ต่อรายได้และการด�ำเนินการของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ และ
สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
มีการกระจายสินค้าและเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทัง้ พัฒนา
รูปแบบการจัดส่งให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการบริหาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการส่งออก
และการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการส่งออก
หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกุล
เงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน
ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บาง
ส่วนจากต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งโดยใช้เครือ่ ง
มือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�ำหรับรายการค้าที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทุน
การผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลก�ำไรตาม
แผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญาดังกล่าวไม่ได้ประกัน
ว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ในอัตราที่ดีกว่า
ตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจส่ง
ออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้ระบบก�ำแพงภาษีศลุ กากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบาย
การค้าเสรีโลก แต่ประเทศผูน้ �ำเข้าได้มกี ารกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ทไี่ ม่ใช่ภาษีเกิดขึน้ เช่น การก�ำหนดโควต้า การเพิม่ มาตรการด้าน
สุขอนามัย รวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานการน�ำเข้าให้สูงขึ้น การที่จะ
เปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอืน่ อาจไม่สามารถกระท�ำ
ได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศมี
นโยบายปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมการปศุ สั ต ว์ ข องแต่ ล ะประเทศไว้
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ยอดขายและความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษทั ฯ ไม่วา่
ทางตรง หรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในเรื่ อ งการกี ด กั น ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะ
ได้น�ำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้าเป็นความ
เสีย่ งทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ใด ซึง่ การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุม

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแส
เงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการ
เคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการผั น ผวนของอั ต รา
ดอกเบี้ย ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัท
มีต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่องที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
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2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้มกี ารตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณารายการที่ อ าจมี ค วาม
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการระหว่ า งกั น อย่ า งเหมาะสม ภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี
โดยผ่ า นการกลั่ น กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ำ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรม
ดังกล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ น
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้
ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ
จะยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอืน่ ๆ ทัว่ ไป โดยมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ท�ำหน้ า ที่
เป็ น ผู ้ ส อบทาน การท�ำรายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น
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เป็ น ประจ�ำทุ ก ไตรมาส เพื่ อ ขจั ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
อย่ า งรอบคอบ โดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยรวมเป็ น
ส�ำคัญ ซึง่ มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2556 นัน้
เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการ
อนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ำรายการ ทั้งนี้
ส�ำหรับงวดบัญชีรายปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีส่ อบทานแล้ว
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็นไปในทางการค้าปกติ และมี
เงือ่ นไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ในอนาคต จะเป็ น รายการที่
ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงความ
สมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงือ่ นไขทางการค้า เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม
การท�ำรายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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รายการระหว่างกันในปีทผี่ า่ นมาและปีปจั จุบนั

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 1. ขาย
จ�ำกัด /
2. ซื้อ
มีผู้บริหารร่วมกัน
3. รายได้อื่น
4. ค่าเช่า
5. ค่าใช้จ่าย
2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
1. ค่าเช่า
จ�ำกัด / มีผู้บริหารร่วมกัน
3. บริษัท พานาแลบ จ�ำกัด /
1. รายได้อื่น
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย
4. บริษัท พี.เว็ต. จ�ำกัด /
1. ขาย
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. รายได้อื่น
5. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.
1. ค่าเช่า
ฟาร์ม จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน
6. บริษทั กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ 1. ซื้อ
จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน
7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
1. รายได้อื่น
คอนโดทาวน์ จ�ำกัด /
2. ค่าเช่า
มีผู้บริหารร่วมกัน
3. ค่าใช้จ่าย
8. Nichirei Foods Inc. /
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม
9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD.
/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ร่วมโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ
บริษัทร่วม
10.บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด
(มหาชน) / บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้น
ของ บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์
11.บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จ�ำกัด
/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ร่วม โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับ
บริษัทร่วม
12.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้นและ
บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
กรรมการและผู้ถือหุ้น

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม
223.39
221.97
0.09
17.31
6.72
7.05
15.30
6.65
14.42
2.55
78.80
2.39
71.89
1.04
2.54
1.02
2.52

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ /
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา
- เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า ส�ำนักงาน
ก�ำหนดราคา โดยผูป้ ระเมินอิสระ
- เป็นบริษทั ทีข่ ายไก่เนือ้ ก�ำหนดราคา
ตามสัญญา โดยอิงราคาตลาด
เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าฟาร์ม ก�ำหนด
ราคาตามสัญญาทีต่ กลง
เป็นบริษัทที่ขายยาพืช ก�ำหนดราคา
ตามราคาตลาด

-

0.06
0.08
0.01
0.23
0.02
0.48

-

0.13
0.12
0.02
0.44
0.02
0.48

-

2,241.54

-

3,022.79

1.35
0.35
0.91

1.35
0.35
0.91

1.28
0.34
0.85

1.28
0.34
0.85

1,294.18
0.31
268.96

1,294.18
0.31
268.96

683.72
0.27
0.05
317.78

683.72
0.27
0.05
317.78

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า โดยทางบริษัท
เป็นผูข้ ายสินค้าเนือ้ ไก่ ก�ำหนดราคาตาม
ราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผูข้ ายสินค้าเนือ้ ไก่ ก�ำหนดราคาโดย
ราคาตลาด

1. ขาย

4.30

4.30

4.64

4.64

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผูข้ ายสินค้าเนือ้ ไก่ ก�ำหนดราคาโดย
ราคาตลาด

1. ขาย

378.50

378.50

654.35

654.35

เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยทางบริษัท
เป็นผูข้ ายสินค้าเนือ้ ไก่ ก�ำหนดราคาโดย
ราคาตลาด

1. ดอกเบีย้ จ่าย

41.50

119.97

41.65

120.33

ตามรายงานประชุ ม วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ให้กบั บริษทั ฯ วงเงินกูย้ มื ไม่เกิน 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
6 ต่อปี

1. ขาย
2. รายได้อื่น
3. ค่าใช้จ่าย
1. ขาย

เป็นบริษัทที่ขายยาสัตว์ ก�ำหนดราคา
ตามราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน เพื่อท�ำ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ ก�ำหนดราคาตามสัญญา
ทีต่ กลง
เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ค วามช�ำนาญด้ า นการ
จัดหาวัตถุดบิ ข้าวโพดในการผลิตอาหาร
สัตว์ ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่พัก ก�ำหนด
ราคาโดยราคาตลาด
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ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำ�รายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
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โครงสร้างการถือหุน้
ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 31 ตุลาคม 2556 มีดังนี้

ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
NICHIREI FOODS INC.
นายอนุชา
กิจธนามงคลชัย
SOMERS (U.K.) LIMITED
นายสมเกียรติ ลิมทรง
นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
NORBAX INC., 79
NORTRUST NOMINEES LTD.
กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำ�ไร
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้น

704,023,240
59,342,149
56,716,050
41,860,000
38,153,500
25,065,200
20,000,000
15,818,982
10,577,400
8,889,400
980,445,921

56.15%
4.73%
4.52%
3.34%
3.04%
2.00%
1.60%
1.26%
0.84%
0.71%
78.19%

หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�ำนวน 17 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การก�ำหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247) โดยมีรายชื่อตามตาราง

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น

กลุมตระกูลศิร�มงคลเกษม 56%

ผูถือหุนรายยอย 21%

2556

นักลงทุนสถาบัน

10%

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ 12%
นักลงทุน
รายยอยตางประเทศ 1%
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ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
นางปรานี
ภาคสุข
นางสาววรรณี
ศิริมงคลเกษม
นางสาววริสรา
ศิริมงคลเกษม
นางสาวนิสา
ศิริมงคลเกษม
นางสาววิวรรยา
ศิริมงคลเกษม
นางสาวจุฑามาส
อิงโพธิ์ชัย
นายพงศธร
อิงโพธิ์ชัย
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชัย
นางสาวปภิญญา
ศิริมงคลเกษม
นายณพล
ศิริมงคลเกษม
นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด *
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

222,795,100
220,000,000
180,000,000
22,794,100
11,391,930
10,100,000
6,368,100
6,031,600
5,982,700
5,000,000
4,390,000
4,134,080
2,979,930
2,000,000
54,500
1,000
200
704,023,240

17.77%
17.55%
14.36%
1.82%
0.91%
0.81%
0.51%
0.48%
0.48%
0.40%
0.35%
0.33%
0.24%
0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
56.15%

หมายเหตุ:
* บริษทั ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุน้ โดยกลุม่ ตระกูลศิรมิ งคลเกษมทัง้ หมด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2556
มีดังนี้

ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
รวม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
220,000,000
180,000,000
4,134,080
404,134,080

สัดส่วนการถือหุ้น
17.55%
14.36%
0.33%
32.24%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามงบ
การเงินเฉพาะของกิจการ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผล
จะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี

2551(1) 2552(1) 2553 2554(2) 2555(2)

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)

0.47

0.33

0.33

0.38

(0.31)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.25

0.25

0.30

0.33

-

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ(%)

53.14% 75.17% 91.71% 85.89%

-

หมายเหตุ:
(1)
ข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อหุ้นและอัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น ในปี 2551 และปี 2552 มีการปรับปรุง
เนื่องจากบริษัทฯ มีการแตกพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
(2)
ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่
เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก
ในงวดบัญชีปี 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจาก ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้าง
ทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด
ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
จ�ำนวน 30 ล้านบาท และจากบริษัทร่วม จ�ำนวน 34.30 ล้านบาท

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

45

Directors’ report | Business review | Dividend Policy

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

46
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คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
กรรมการผูจัดการ 1
รองกรรมการผูจัดการ 2

สายงานบร�หาร

2
(รองกรรมการผูจ ดั การอาวุโสฝายงานบร�หาร)

- ฝายบัญช� (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญช�) 11
- ฝายธุรการ
- ฝายสารสนเทศ
- ฝายทรัพยากรบุคคล
- ฝายหองปฏิบัติการ
- ฝายความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
- ฝายจัดซ�้อทั�วไป
- ฝายจัดซ�้อระวางสินคา
และขอคืนอากร

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสฝายการเง�น) 3

สายงานจัดซ�้อไกเนื้อ

(รองกรรมการผูจัดการฝายจัดซ�้อไกเนื้อ) 4
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฿

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบร�หารความเสี่ยง

สายงานการผลิต

(รองกรรมการผูจัดการฝายการผลิต) 5

ฝายโรงงาน

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน) 7

- ฝายผลิตไกชำแหละ
- ฝายแปรรูป
- ฝายผลิตภัณฑอาหาร
- ฝายวางแผน
- ฝายคลังสินคา
- ฝายพัสดุ
- ฝายประกันคุณภาพ
- ฝายซอมบำรุง
- ฝายไฟฟา-เคร�่องเย็น
- ฝายกอสราง
- ฝายพัฒนาคุณภาพ
- ฝายว�จัยและเพ��มประสิทธิภาพ
- ฝายว�ศวกรรมผลิตภัณฑ
- ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

฿

สายงานการตลาด

(รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด)

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

5

10

สายงานนักลงทุนสัมพันธ
(รองกรรมการผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ)

6

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ) 8

ฝายขายภายในประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)9

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางคณะผู้บริหาร หน้า 50
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ในปี 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และ (5) คณะผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (1)
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม (1)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม (1)

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชัย
8. นางสาววรรณี ศิรมิ งคลเกษม
9. นายสุจิน
ศิรมิ งคลเกษม

หมายเหตุ: นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจ 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2. นายปารเมศ

เหตระกูล (1)

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค (2)

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

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

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นพ.สาธิต
นพ.อนันต์
นายสุจิน
นางสาวจุฑามาส
นายฐิติ
นายธีระศักดิ์
นายนพรัตน์

กรเณศ
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชัย
วรรณเชษฐ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์
ศรีจันทร์ *

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะผู้บริหาร
ในปี 2556 คณะผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายวิรัช
2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

3. นางปรานี
4. นายสุจิน
5. นายกิตติชยั

ภาคสุข
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

6. นางสาวจุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริษัท
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

7. นายฐิติ
วรรณเชษฐ์
8. นายอาทร
เอื้อพอพล
9. นายดนัย
บุญเจริญสุขพิศาล
10. นายธีระศักดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์
11. นางสาวรัชนีกร
ปวิตรปก
หมายเหตุ: นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 2555
ทางตรง ทางอ้อม

จำ�นวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น /
%การถือหุ้น
ทางตรง ทางอ้อม ลดลง

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

220,000,000

- 220,000,000

-

-

17.55%

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

180,000,000

- 180,000,000

-

-

14.36%

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

2,979,930

-

2,979,930

-

-

0.24%

8. นางสาววรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

222,795,100

- 222,795,100

-

-

17.77%

10. นางปรานี

ภาคสุข

11,391,930

-

11,391,930

-

-

0.91%

11. นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

-

-

-

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

12. นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
13. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

-

14. นายอาทร

เอื้อพอพล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

15. นายดนัย

บุญเจริญสุขพิศาล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

17. นางสาวรัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

-

- 656,454,040

-

-

52.37%

รวม

656,454,040

หมายเหตุ: รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

53

นายปารเมศ เหตระกูล

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
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นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

อายุ : 73 ปี

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-- มัธยมปลาย
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

อายุ : 64 ปี

-- มัธยมปลาย
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

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. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีพี บรีดดิง้
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จุลฉัตร
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เฟอร์มา
กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท

220,000,000 หุน้ หรือ 17.55%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

การถือหุ้นในบริษัท

180,000,000 หุน้ หรือ 14.36%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

พีช่ าย นายวิรชั
พีช่ าย นพ.อนันต์
พีช่ าย นางสมสิริ
พีช่ าย น.ส.วรรณี
ลุง นายสุจนิ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์
ศิรมิ งคลเกษม

ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม
อิงโพธิช์ ยั
ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(22 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -
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ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(22 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -
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อายุ : 62 ปี

นพ.สาธิต กรเณศ

อายุ : 61 ปี

ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

4,134,080 หุน้ หรือ 0.33%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์
ศิรมิ งคลเกษม

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 25 มิถนุ ายน 2541 – ปัจจุบนั
(16 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(22 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

Logistics Trend : The Transformation
for Tomorrow Move
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นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
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นายปารเมศ เหตระกูล

อายุ : 50 ปี

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.

กรรมการ บจก. สีพ่ ระยาการพิมพ์
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
กรรมการ บจก. อะกริยเู นีย่ น
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่

-----

อายุ : 49 ปี

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

การถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุน้ หรือ 0.004%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบนั

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบนั

อบรมสัมมนา ปี 2556

อบรมสัมมนา ปี 2556

(9 ปี)

Logistics Trend : The Transformation
for Tomorrow Move

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

อายุ : 43 ปี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
-- หลักสูตร Directors Certification Program

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

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

การถือหุ้นในบริษัท

222,795,100 หุน้ หรือ 17.77%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

หลานชาย นายประสิทธิ์
ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(11 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -
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(6 ปี)

- ไม่มี -
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อายุ : 66 ปี

นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

อายุ : 56 ปี

กรรมการบริหาร

กรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- ประถมศึกษา
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

-- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
2. กรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
7. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
8. กรรมการ บจก. พานาแลบ
9. กรรมการ บจก. เฟอร์มา

การถือหุ้นในบริษัท

2,979,930 หุน้ หรือ 0.24%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์
ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั

1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์
2. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
3. กรรมการ บจก. พานาแลบ
4. กรรมการ บจก. เฟอร์มา

การถือหุ้นในบริษัท

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81%
( ณ 31 ธ.ค. 2556 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์
ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(11 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -

(22 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2556

- ไม่มี -
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นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
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การก�ำกับดูแลกิจการ Good Corporate Governance
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร
จัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจ เพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อก�ำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ อี ย่างสมำ�่ เสมอ และ
มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบสารสนเทศ ทัง้ ภายใน
(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการคุม้ ครองสิทธิของผู้
ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุม
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิใน
การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับ
ส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษัทฯ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การแต่ ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชี กํา หนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน
ของบริษทั ฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษทั ฯ และหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้อง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้
ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิ
ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ
อย่างสม�่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ
ค�ำวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ จดหมายข่าวถึงผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็นช่องทางทีส่ ามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�ำการใดๆ อัน
เป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมี
การชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่
ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถอื หุน้ ในแต่ละประเภท รวมถึง
ก�ำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก,
แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต.
อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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1) บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือ
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก�ำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายในวันที่มีการประชุมคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่
ประชุ ม ระเบี ย บวาระการประชุ ม แยกเป็ น แต่ ล ะวาระพร้ อ ม
ระบุถึงค�ำชี้แจง เหตุผลประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบ ซึง่ เป็นชุดเดียวกับทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวัน
ประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งให้มีการ
ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า 8 วัน
ก่อนการประชุม
1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัด
เตรียมสถานทีท่ มี่ ขี นาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้สะดวก
(มีรถโดยสารประจ�ำทางผ่าน)

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. (แนะน�ำให้ใช้) และ ค. (ส�ำหรับ
Custodian) แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้ระบุ
เกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน ค�ำแนะน�ำขั้นตอนการมอบฉันทะให้
ผู้ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์
และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู ้ จั ด การ ประธานคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้
สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
6) บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคล
ที่เป็นอิสระ) ท�ำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน
ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ
หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการ
แต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล
8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้น
ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1
เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
9) ประธานในทีป่ ระชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�ำถามต่อ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส
11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

2) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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1.2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
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1.2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล ล่วงหน้าเป็นเวลา
3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555
และเมื่อครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
ระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 221 ราย เป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
789,859,258 หุ้น คิดเป็น 63.00% ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ดัง
กล่าว บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 294 ราย เป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
912,517,140 หุ้น คิดเป็น 72.78% ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

61

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และไม่มีผู้ถือหุ้น
ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ โดยได้ก�ำหนดนโยบายการ
เก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ พนักงานเมื่อแรกเข้าท�ำงาน โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจ�ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทาง
มิชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้ สุดการท�ำงานกับบริษทั ฯ
แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพือ่ ป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วง

รู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูล
ภายในท�ำนองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

• การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ
บริษทั ฯ ทีม่ อี �ำนาจหน้าที่ เมือ่ ได้รบั ค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลทีส่ �ำคัญ
ทางธุรกิจ โดยทีต่ นไม่มหี น้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ควรแนะน�ำ
ให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

ประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญ ห้าม
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
จากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Blackout Period)

• หากพบว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ทีไ่ ด้ลว่ งรูข้ อ้ มูลภายใน

ทีส่ �ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินยั หรือมีความประพฤติทสี่ อ่ ไปในทาง
ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสือ่ มเสียและความเสียหาย จะได้รบั
โทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่า
จ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�ำนิยามของ

ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนหลัก
ทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึก
การเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือ
ครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูล
ภายใน

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ห้ามน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ทีย่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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2.2 การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษทั ฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ อาจเกิดขึน้ ได้
หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลใด อันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้ งรับรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้ ได้ถูกน�ำไปใช้เป็นพื้นฐาน
การก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ
2.2.3 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ถือ
หุ้นหรือมีอ�ำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งงานในบริษัทฯ
ไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
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บริษัทฯ ก่อนเข้าท�ำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ำรายการหรือ
กระท�ำการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้า
ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานหรือไม่ ก่อนท�ำรายการ เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การ
เข้าท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะ
กรรมการบริษัท ตามล�ำดับ โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี าร ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็น
รายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm’s Length Basis)
และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้อง
ไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และให้มีการท�ำรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทีเ่ ข้าข่ายการมีสว่ นได้เสีย รายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยให้ยดึ แนวปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ทิ กุ ครัง้ ก่อนท�ำรายการ โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วม
พิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการ
มีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ง
ส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ ภายใน 7 วัน
ท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดย
ได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผูถ้ อื หุน้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงสภาวะความเสี่ยง
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำ�เสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืน รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

คูค่ า้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน และจัดให้มี
ระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำ�ข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพื่อดำ�เนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวม
ถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำ�หนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
เรื่องเงื่อนไขค้ำ�ประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชำ�ระหนี้

คูแ่ ข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
ไม่กระทำ�ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้าในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ
เติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำ�นึก และ
ชุมชน สังคม และ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาค
สิง่ แวดล้อม
ประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำ�เนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน
และสังคม
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือ
ข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการ
รับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ี
ติดต่อกรรมการอิสระ 		
ทางอีเมล์
: independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร 		
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์
: กรรมการอิสระ
		
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (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 จ�ำกัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์
: cgcommittee@gfpt.co.th
โทรสาร		
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์
: คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

ส�ำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่
พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่าย
เป็นเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระท�ำผิดหรือไม่ และอยูใ่ นความผิดระดับไหน
เพื่อที่จะได้ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็น
ธรรม และถูกต้อง โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิด
เห็นได้โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้อง
เรียนเป็นความลับ และได้ก�ำหนดขัน้ ตอนการรับเรือ่ งและการสอบสวน
ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
เท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาต่อไป
โดยในปี 2556 ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การกระท�ำทุ จ ริ ต (Fraud) หรื อ การกระท�ำผิ ด จริ ย ธรรม หรื อ
เกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจาก
การบริ ห ารงานของคณะกรรมการ รวมถึ ง ไม่ มี ก รณี ที่ ก รรมการ
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารลาออก อั น เนื่ อ งมาจากการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ผิ ด พลาดของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนไม่ มี ก รณี พิ พ าททางกฎหมาย
ทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการค้า
แต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 ทั้ง แบบ 56-1
และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและรายปีลา่ ช้า

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย
เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ขอ้ มูล
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์
การประชุมทางโทรศัพท์ การท�ำโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ
เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นราย
ไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการ
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาด
พิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 02 473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลซึง่ ได้
รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี โดยกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ โฆษณา หรื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง
โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)

3

บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน
ทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลง

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

4

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

4

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

46

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2556

จำ�นวน
ครั้ง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี จ�ำนวนอย่ า งน้ อ ย 5 คน และ
ไม่เกิน12 คน
2) คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ
มีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ (ตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามหลากหลายของทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ โดยไม่จ�ำกัดเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือ
สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ
กรรมการผู้จัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีกรรมการ
จ�ำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนคณะ
กรรมการบริษัท)

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
บริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้อ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
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พ.ศ. 2551; ข้อก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการก�ำหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อ
บังคับของบริษัทฯ
2) กรรมการบริษทั ต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และ ความเข้าใจ
ในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และอุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท�ำงานดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริษัทต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชน
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท
4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก�ำหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�ำหนดของนิยาม
กรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน้ (ก.ล.ต. ก�ำหนด
ร้อยละ 1)
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้
รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู ้ มี อ�ำนาจควบคุ ม ของผู ้ ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำ

67

6)

7)
8)

9)

5.1.4 คุณสมบัตติ ำ� แหน่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ
ดังนี้ี
1) เป็นผู้มีอาวุโส
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตัง้
กรรมการบริษทั
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตั้งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนกรรมการทีค่ รบก�ำหนด
วาระ และคณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาน�ำเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารเสนอให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถลงคะแนนเสี ย งแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท
เป็ น รายบุ ค คล โดยบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด เรี ย งตาม
ล�ำดั บ จะเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท โดยจะแต่ ง
ตั้ ง เ ท ่ า จ�ำ น ว น ก ร ร ม ก า ร ที่ จ ะ พึ ง เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ค รั้ ง นั้ น ใ น
กรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ในล�ำดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย ง
เท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง
ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง
คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลื อ น้ อ ยกว่ า สองเดื อ น โดยกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
แต่ ง ตั้ ง ใหม่ จ ะมี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง เพี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่าน
มติ อ นุ มั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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5)

รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย) ผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วน ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ การทางวิชาชีพใดๆ รวมถึง การให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision)
ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน
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5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหัวหน้าและผู้น�ำคณะผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนด
โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
• พิ จ ารณาแผนการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ น�ำเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
• มีอ�ำนาจในการท�ำนิตกิ รรมผูกพันบริษทั ฯ ตามขอบเขตทีก่ �ำหนด
ไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอ�ำนาจ
อนุมัติด�ำเนินการ
• การด�ำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วง ทีท่ �ำให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
• เป็ น ผู ้ น�ำของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก�ำหนดนโยบาย
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับ ดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
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• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท
น�ำมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิด
ชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ
แผนการเงินและการระดมทุน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ
เป็นต้น
3) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน
การบริหารเงินทุน การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
4) ก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบต่อรายการทีม่ สี าระส�ำคัญ เช่น
การอนุมตั ใิ ช้วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน การกูย้ มื การคำ�้ ประกัน
โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่
เกีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือ
ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
6) พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินก่อนน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้มรี ะบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชือ่ ถือได้
8) จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ด้านการ
ด�ำเนินงานและการรายงานทางการเงิน ทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่
สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำคัญได้
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10) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
จัดการ และก�ำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทไี่ ด้ก�ำหนดไว้ ทัง้ นีส้ มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
และให้มกี ารทบทวนอย่างสมำ�่ เสมอ
12) จัดให้มแี ผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการ
พัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงาน กรรมการและผูบ้ ริหาร อย่างต่อเนือ่ ง
13) คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ ซึง่ มี
อ�ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอ�ำนาจทีจ่ ะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลาย
คน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการได้
โดยในการมอบอ�ำนาจนัน้ จะต้องอยูใ่ นภายใต้ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของ
คณะกรรมการ และก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
ไว้อย่างชัดเจน

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง
ในการวินิจฉัย อีกทั้งได้ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�ำหนดให้สมาชิกส่วน
ใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
ปัจจุบนั บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดย
จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื
หุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งว่างลง
ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนัน้ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ งด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง ครบ
ถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มคี วามถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ
เช่น
• ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกัน
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9) ก�ำกับดูแลให้มกี ารรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร กับ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
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• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพือ่ ท�ำหน้าทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี
ด้านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) จัดให้มกี ารสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
4) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และงบ
ประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
5) พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
ภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
ได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่
ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความ
เสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�ำหนด
4) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ทัน
สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติประจ�ำทุกปี
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ด้านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป
4) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 3 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดย
จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื
หุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าง
ลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ
ความจ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
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5.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ
2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ผู้บริหารหรือตัวแทนจาก
พนักงานจ�ำนวนอย่างน้อย 2 คน
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
สามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
2) กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมกับการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การว่ า งลง ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนัน้ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
1) ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการในการ
ด�ำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เรือ่ งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ
6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
1) จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และ
เลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
5) ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผูบ้ ริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน โปร่งใส และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
6) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
7) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่า
ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
8) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9) จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนือ่ งในการบริหารที่
เหมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10) ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริษัท เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
12) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
14) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
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3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซัก
ถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงาน
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
7) รายงานเกีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการเพือ่ ทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการ
พิจารณา ในกรณีทมี่ เี รือ่ งส�ำคัญ ซึง่ กระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ รวมทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ลว่ งหน้า
ตัง้ แต่เดือนมกราคมของทุกปี และก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ายของทุกเดือน (แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี)
โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งก�ำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไร
ก็ตาม การก�ำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของวาระการ
ประชุมที่จะต้องน�ำเข้าพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะ
กรรมการสามารถก�ำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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4 ครั้ง

2 ครั้ง 2 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น

11 ครั้ง

คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2556

2 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ

11/ 11

-

-

-

2/2

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

11/ 11

-

-

-

2/2

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

11/ 11

-

2/2

2/2

2/2

11/ 11

4/4

2/2

2/2

2/2

11/ 11

3/4

2/2

-

2/2

11/ 11

4/4

2/2

-

2/2

11/ 11
11/ 11

-

-

-

2/2
2/2

11/ 11

-

2/2

2/2

2/2

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริหาร
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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ในปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
การประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
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5.4.2 การพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม

5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เข้าสู่วาระการประชุม

คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
(ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง)

5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการ
ตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันท�ำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.4.4 การด�ำเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ ดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�ำเนินการประชุม

5.4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.6 การเข้าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ ล ะปี และเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก�ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการทีม่ ี
การจัดท�ำขึน้ ประกอบการพิจารณาเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้
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ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
กรรมการและ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
บริ
ษัทย่อย
บมจ. จีเอฟพีที

รวม

นายประสิทธิ์
นายวิรัช

ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม

520,000

130,000

650,000

455,000

130,000

585,000

นพ.อนันต์

ศิรมิ งคลเกษม

455,000

130,000

585,000

นพ.สาธิต

กรเณศ

520,000

-

520,000

นายปารเมศ

เหตระกูล

455,000

-

455,000

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

455,000

-

455,000

นางสมสิริ

อิงโพธิช์ ยั

455,000

130,000

585,000

นางสาววรรณี

ศิรมิ งคลเกษม

455,000

-

455,000

นายสุจิน

ศิรมิ งคลเกษม

455,000

-

455,000

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีและเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ทโี่ ปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดท�ำขึ้น
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร
จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 32,436,122 บาท (ไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชี)

5.6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวม
ไว้ในรายงานประจ�ำปี

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงาน
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ในปี 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวน 9 ท่าน เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 4,225,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อย จ�ำนวน 0.52 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้
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และปัญหา ในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี
หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
มีดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
7) ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนของบริษทั ฯ โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ขั้นตอน
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
น�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บริษทั ฯ จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ท�ำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจ�ำปี 2556
โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่
ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ ได้น�ำผลประเมินและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
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5.6.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการชุด
ย่อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�ำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
การก�ำหนดนโยบายและการปฏิ บั ติ การประชุ ม คณะกรรมการ
การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อประเมินถึง
การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการ
ประเมินให้ประธานกรรมการบริหารท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และน�ำผลการประเมินไปหารือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประธานกรรมการ
บริหาร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกีย่ วกับ ความเป็นผูน้ �ำ การก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก การบริ ห ารงานและความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ขั้นตอน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหาร ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อประเมินถึง
การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบ
การประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการ
ประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดความเหมาะ
สมของค่าตอบแทนต่อไป
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นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.9 เลขานุการบริษัท

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

5.7.2 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งเพือ่ เตรียมความพร้อม
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทผี่ บ้ ู ริหารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าทีร่ ายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
เป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบ
การคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ �ำคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มโี ครงการส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหารเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก ให้มกี ารฝึกอบรม
และให้ความรูแ้ ก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั ตลอดจน ผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ ในเรือ่ งหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบตั หิ น้าที่ และการพัฒนาความรูด้ า้ นต่างๆ
เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนือ่ ง

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท�ำ
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
โดยมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายธีระศักดิ์ เปีย่ มสุภคั พงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษทั ฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตผิ า่ นความ
เห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

สอบทานรายงานทางการเงิน
ดูแลด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบายบริษทั ฯ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
จัดท�ำหรือสอบทานงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง นางสาวจุ ฑ ามาส
อิงโพธิ์ชัย ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่
ของเลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท
และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท
ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ให้คาํ แนะนําเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะ
กรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอด
จนข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3) จัดท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามมติทปี่ ระชุม
4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษทั ฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ และ
รายงานประจําปีของบริษทั ฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ซึง่ จัดท�ำโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ งทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั รายงานนัน้
6) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ �ำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำเป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่กรรมการบริษทั ที่
ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่
8) เป็นทีป่ รึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
ควบคุมภายใน และการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสร้ า งความมั่ น ใจต่ อ ฝ่ า ยบริ ห าร
ในการช่ ว ยลดความเสี่ ย ง และเป็ น การป้ อ งกั น ความเสี ย หาย
ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถวัดผลได้
มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีจ่ ะช่วยให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีประธานกรรมการ
บริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรูท้ กั ษะในการปฏิบตั งิ านแก่พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�ำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ดูแลระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท�ำรายการเกีย่ วโยง เพือ่ ช่วยป้องกัน
ทรัพย์สนิ ไม่ให้รวั่ ไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบตั งิ านภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การจัดการบริหารความเสีย่ ง โดยน�ำกรอบแนวทางของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากที่สุด

สาระส�ำคัญของระบบควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ที่ได้ก�ำหนดไว้ มีดังนี้
1. บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย ง โดยฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู ้ วิ เ คราะห์
และประเมิ น ความเสี่ ย ง ให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ยงานทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ น โยบาย และการจั ด การความเสี่ ย ง
ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง
การวั ด ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การลดความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถบริ ห ารความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ผลการปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดภาระหน้าที่อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพือ่ ให้เกิดการตรวจ
สอบกันอย่างเหมาะสม ทัง้ ยังท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน และป้องกันการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริต ก�ำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
3. บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท
4. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในกรณีที่
ผลด�ำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในด�ำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมายและจัดท�ำข้อเสนอแนะ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
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กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ได้ด�ำเนินการไปในระหว่างปี 2556 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำงวดบัญชี
ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
2. สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
รอบปี 2556
3. สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายในได้
ด�ำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการ
ทีม่ กี บั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ใน
รอบปี 2556 ว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและ
ความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี และเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง
บริษทั ฯ รวมทัง้ ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
เต็มที่ รวมทัง้ ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัทฯ
9. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

ส�ำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคง
แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจเกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร
การปฏิบตั ติ ามแผน และสภาพแวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม
ในด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�ำเนินงานของหน่วย
งานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหา
ทางการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงิน
ทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบ
ต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายทีม่ อี ยูไ่ ม่เหมาะ
สม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมาย
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด�ำเนินการให้
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของ
พนักงาน และทรัพย์สนิ ขององค์กร ซึง่ อาจมีสาเหตุทงั้ จากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการ
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
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จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ให้
มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้
จัดท�ำขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ การเข้าท�ำรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ส�ำหรับรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วน
ธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกติ ได้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศก�ำหนด
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ โดยใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประสิทธิผลเพียง
พอทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
จากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ เนื่องจาก
มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นไปตามที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มี
การสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
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และการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบ
ข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งทราบและพิจารณา
สั่งการแก้ไข
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ซี จ�ำกัด
ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2556 ได้ท�ำการ
ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบ
ปี 2556 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
• การควบคุมสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีสภาพ
แวดล้ อ มของการควบคุ ม ภายในที่ ดี โดยมี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและ
สายงานที่ชัดเจนเหมาะสมรวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และ
ดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มคี มู่ อื ในการปฏิบตั งิ านของทุกระบบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยก�ำหนดให้มีจริยธรรม
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• การประเมินความเสีย่ ง บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มนี โยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ บริษัทฯ มีการใช้ประเมินความเสี่ยงในการ
ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในระดับที่
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ทรัพย์สนิ โดยมอบหมายให้สายตรวจสอบภายในเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
ส�ำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่
เกีย่ วข้องทุกครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ ง ในด้านการลงทุน
ต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดตาม
การด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยใน
ทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เพื่อให้
ระดับความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกปีด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
ให้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ อ�ำนวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เพือ่ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสีย่ งของการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยัง
มีความเห็นว่า จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโต
อย่างน่าพอใจอันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่
ดีอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน
การเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และความปลอดภัย ซึง่ จะรายงาน
ผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ย งเป็นประจ�ำ
นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
เป็นประจ�ำทุกปี
• กิจกรรมการควบคุม บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีคู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงาน
ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน และการน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่าง
เพี ย งพอภายในเวลาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ
รวมทัง้ มีการจัดให้มรี ะบบ Intranet เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารภายใน
บริษทั ฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค�ำสัง่ และคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
• การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแล
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รายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Report

บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate
Social Responsibility Report (CSR Report) เป็นส่วนหนึง่ ในรายงานประจ�ำปี
ของบริ ษั ท ฯ ขอบเขตการรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมฉบั บ นี้ เป็ น การ
รายงานข้ อ มู ล น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ในช่ ว งวั น ที่ 1 มกราคม
ถึ ง 31 ธั น วาคม 2556
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จัดท�ำตามกรอบการท�ำรายงานตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (พ.ศ. 2555) โดยคณะท�ำงานจัดท�ำและเผยแพร่ Guidelines for
Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตบริษัทฯ จะพัฒนาและปรับปรุงรายงานสู่รูปแบบของรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ
Sustainability Report เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ชัดเจน ทันสมัย และเทียบ
เคียงกับกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�ำนึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ)

นโยบายธุรกิจ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่า
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี การมีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพืน้ ฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของ
การด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
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นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดและเปิดเผยแนวทางการ
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�ำความ

เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ
จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่
การกระท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงานด้วย
แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ

จริยธรรมธุรกิจนี้ เมือ่ เข้าเป็นพนักงานและเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง

• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

ตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแล และส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�ำหนด

• คณะกรรมการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะ

กรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

นโยบายก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
สากล โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้
เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�ำความผิด หรือกระท�ำ
การใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการทีก่ �ำกับดูแล อาทิเช่น ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอื่นที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านัน้ การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายการปกป้ อ งดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของ
บริษัทฯ

• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการปฏิบตั ิ

ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตน และไม่มตี วั ตน เช่น
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ที่ไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
ทีอ่ าจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีทพี่ บเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับ
ให้กระท�ำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้
บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี
รายงานเป็นอย่างดี และผูร้ ายงานไม่ตอ้ งรับโทษใดๆ หากกระท�ำ
ด้วยเจตนาดี
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บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค์ ก รใช้ ท รั พ ยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมและเพี ย งพอ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด รวมถึ ง
สื่ อ สาร ให้ ค วามรู ้ สนั บ สนุ น และสร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก แก่ พ นั ก งาน รวมถึ ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
ในการบริหารการใช้ทรัพยกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับ
การคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง ทุกธุรกิจในทุกประเทศและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
สมํ่ า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ และข้ อ กํ า หนดในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และข้ อ กํ า หนดของกฎหมาย
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
• บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจ

แก่กรรมการและพนักงานในการต่อต้านการทุจริต

• บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติโดยห้ามมีการติดสินบนในทุกรูปแบบในทุกกิจกรรมภายใต้การควบคุม

และมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของก�ำนัล การเลี้ยง
รับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีความโปร่งใสและจะไม่เป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพยายามที่จะ
ติดสินบน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

• บริ ษั ท ฯ มี ก ารเผยแพร่ น โยบายเป็ น การภายในผ่ า นคู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของ

บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติและมีบทลงโทษ
หากฝ่าฝืน หรือละเมิดไม่ปฏิบัติตาม

• บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมแก่พนักงานเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ

ต่อต้านการทุจริตของบริษทั ฯ ทัง้ การส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ
และภาระหน้าที่ของตน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรม

ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ไม่ พ บประเด็ น ปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส�ำคั ญ
เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น การท�ำลายความน่ า เชื่ อ ถื อ
การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการ
ถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced
Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ ครองสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ความเสีย
หายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตาํ่ กว่า
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คน
พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้อง
ให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส�ำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ซึง่ มีบทบัญญัตเิ พือ่ ก�ำหนดมาตรการส�ำคัญเกีย่ วกับการส่งเสริมอาชีพและคุม้ ครองการมีงานท�ำของคนพิการ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีผู้พิการเข้าท�ำงานในแผนกต่างๆ จ�ำนวน 35 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติ
กับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายก�ำหนด และได้ด�ำเนินการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 โดยการจัดสถานทีใ่ ห้ผพู้ กิ ารได้จ�ำหน่ายสินค้าภายในบริเวณโรงงาน
จ�ำนวน 14 ร้านค้า

การจางผูพ�การ (คน)

นโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

18

37

35

2554

2555

2556

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรักษาดุลยภาพของ
การด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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บริษทั ฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงาน
ทุกระดับ ทัง้ ในเรือ่ งของ การก�ำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมอื
แรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้
มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น และจัดสภาพการท�ำงานของพนักงานให้เหมาะสม
ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับ
บัญชาต้องเป็นทีพ่ งึ่ และเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น
ประกันสังคม และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน ส�ำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุน
การศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทศั นคติทดี่ ี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา
การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต�ำแหน่งจากภายใน
และมีการประเมินผลการท�ำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลโดยเน้นกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน ที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�ำพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบ
บริหารคุณภาพ เป็นต้น

การอบรมพนักงาน
86

328,614

2554

105

394,934

2555

111

465,041

เฉลี่ยตอคน (ชม./คน)
สถิติการอบรม (ชม./ป)

2556
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
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การฝึกอบรม

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษทั ฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว และเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้
มีความรูเ้ ฉพาะทาง ความรูด้ า้ นเทคนิค ความรูด้ า้ นบริหาร และความรู้
เพือ่ รองรับธุรกิจใหม่ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริษทั ฯ
ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุงใหม่)
มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่
พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงาน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และ
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน เพื่อจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้
เกิดอุบัติเหตุซํ้า

ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี จ�ำนวนชั่ ว โมงการอบรมพนั ก งานทั้ ง หมด
465,041 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 111
ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทักษะที่จ�ำเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive
Development Program), ผูบ้ ริหารอาวุโส (Senior Executive Program),
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับเจ้าหน้าที,่ Defensive Driving, การ
บริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความเสี่ยง, หลักสูตรด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้น
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และ
จะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการ
ให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี (และไม่ท�ำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ) รวมถึง ดูแลสถานที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ

การป้องกันโรคร้ายแรง
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�ำปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และ
ชุมชน รวมถึงการด�ำเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้
แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย
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ในปี 2556 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีจ�ำนวนรวม 125
ครั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานต่างด้าว
เป็นจ�ำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน (ตามสัญญาจ้าง MOU) จึงท�ำให้
จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
มีการปรับปรุงแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและเพิ่ม
เวลาการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
ในที่ท�ำงาน ดังนี้
1) โครงการ NEAR MISS
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน เน้นการ
ค้นหาสาเหตุปอ้ งกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุซาํ้ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากการ
ท�ำงาน
2) โครงการกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของส�ำนักงาน และบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนักงานให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�ำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยจะจั ด ท�ำขึ้ น เป็ น ประจ�ำทุ ก เดื อ น มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นทาง
Intranet ของบริษทั ฯ และยังจัดท�ำเป็นวารสารแจกให้กบั พนักงาน
ทั่วไป

89

11

43
45

42
37
7

14

2554
ไมหยุดงาน

2555
หยุดงาน < 3 วัน

125

102

85

78
36

2556

2554

2555

2556

หยุดงาน > 3 วัน

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และกระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง
และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง
ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ
ส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ที่ GFPT-Intranet-ส่งข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อ
ส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อไป

การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งจะติดตามผล
ความคืบหน้าเป็นระยะ ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะแจ้งผลการด�ำเนินงานภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนทราบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้
ร้องเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจ
สอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
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อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั�ง)

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ�บ
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การจ้างงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มี
พนักงานทัง้ หมดจ�ำนวน 4,467 คน โดยมีชว่ งอายุ เพศ ระดับการศึกษา
และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีความ
เท่าเทียมกันทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
สิ�นป 2556 มีพนักงานจำนวน

4,467 คน
สัดสวนพนักงานจำแนกตามเพศ (คน)

ประกั น คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ตลอดห่ ว งโซ่
อาหาร

42%

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�ำแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบ
ครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดบิ ผูผ้ ลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�ำหน่าย เพือ่ ให้
เนือ้ ไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่ของบริษทั ฯ มีความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�ำเนินงานในการควบคุมคุณภาพใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่
ส�ำคัญ ดังนี้

ชาย
58%

หญิง

พนักงานแยกตามประเภทการจางงาน
รายวัน 23%
ประจำ 77%

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

พนักงานแยกตามสัญชาติ

ตางดาว

27%

ไทย

73%

พนักงาน แยกตามอายุ
> 50 ป

4%

4381

21%

41-50 ป

36%

21-30 ป
< 20 ป

4381

32%

31-40 ป

ในฐานะผู้น�ำธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความส�ำคัญใน
เรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร”
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญยิง่ ของการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกัน
คุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิต
ปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความ
รู้ใ นเรื่องการบริโ ภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี
โดยยึดหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้

7%
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4381
4381

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�ำหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรอง
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่
มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทัง้ นี้ ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ มีความทันสมัย
ถูกต้อง และมีความแม่นย�ำ และได้ผ่านการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements
for the competence of testing laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบ
วงจร เนือ่ งจากไก่เนือ้ มีชวี ติ เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมาก ไก่
เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน�้ำอย่างเพียงพอ ได้
รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก”
เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ วางมาตรการป้ อ งกั น โรค
ก�ำหนดและควบคุ ม การใช้ ย า วั ค ซี น และเคมี ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งการ
เลี้ยงไก่เนื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมี
ทีมสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาการตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผน
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ
สัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละปี บริษทั ฯ ได้มกี ารตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูป
ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน การ
ตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ
ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก
จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลจากสถาบันชั้นน�ำต่างๆ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มคี วามส�ำคัญมาก เนือ่ งจากเป็นปลายทางในการ
ผลิตเพือ่ ส่งมอบให้แก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ความปลอดภัยอาหาร
และคุณภาพเนือ้ ไก่จงึ ได้รบั การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขัน้ ตอน
การผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการมี
ระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP
HACCP ฯลฯ บริษทั ฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมี” เพือ่ ทดสอบ
สารตกค้างยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ
“ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา” เพื่ อ ทดสอบเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ที่ ก ่ อ โรคและไม่ ก ่ อ โรค การตกค้ า งของยาปฏิ ชี ว นะ เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่ น ใจแก่ ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภคถึ ง คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองในการตรวจสอบ
สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ จากกรมปศุ สั ต ว์ และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ร ้ อ ม โ ล ่ เ กี ย ร ติ คุ ณ ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
สิ น ค้ า เกษตรและอาหารดี เ ด่ น ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนั ก งาน
มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ รวมถึ ง รางวั ล ความ
เป็ น เลิ ศ ทางด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ระดับทอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ ง รางวั ล แห่ ง ความส�ำเร็ จ ทั้ ง หมดนี้ ไ ด้ แ สดงถึ ง การพั ฒ นาและ
การรั ก ษามาตรฐาน และท�ำให้ เ กิ ด การไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า และ
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ดังนี้
• GMP (Good Manufacturing Practice)
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
• BRC Global Food Safety Standard
• ISO 9001(Quality Management System)
• ISO 14001 (Environmental Management System)
• ISO 17025 (Competence of Testing and
Calibration Laboratories)
• ACP (Assure Chicken Production)
• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
• SQMS (McDonald’s Supplier Quality Management System)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งทีม่ าก่อนถึงมือผูบ้ ริโภค
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การด�ำเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่
ได้มาตรฐานสากล ท�ำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์
ไปยังกระบวนการผลิต จนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าสู่
ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�ำให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะท�ำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้
บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%
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ฟาร์มเลี้ยงไก่
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หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจมา
อย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices:
GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทาง
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบก ของส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปกี ส�ำหรับ
การผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Red Tractor Assurance (RTA)
ซึ่งเป็นมาตรฐานส�ำหรับการผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการทุกขั้น
ตอนโดยค�ำนึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า
ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยง
ที่ให้อาหารและน�้ำเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อม
โรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาด
เจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคทีด่ ี การจับไก่แต่ละครัง้ เป็นไป
อย่างนุม่ นวล) มีอสิ ระในการเป็นอยูอ่ ย่างธรรมชาติ มีอสิ ระจากความ
กลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)
จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ข องกรม
ปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน
สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต
การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูล และการฝึกอบรม
พนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มาจากฟาร์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชวี นะและสาร
ตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อใช้
เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น
• อาหารไก่

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�ำการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ทที่ นั สมัย
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
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• การเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติ มีระบบ
การระบายอากาศ และสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ
ตลอดจนน�ำระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็น
อยู่ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�ำหรับการเข้า
ฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้
เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และ
พื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้อง
ผ่านนํ้ายาฆ่าเชื้อ อาบนํ้า สระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัด
เตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อ
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีพาหะน�ำโรค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนจาก
ภายนอกเข้าไปท�ำอันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลีย้ งภายใน
ฟาร์ม

ระบบคอมพาร์ทเมนต์
เพือ่ เป็นการป้องความเสีย่ งในการเกิดไข้หวัดนก บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
ประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรม
สัตว์ปีก 2554 ดังนี้
• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือ HACCP ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนในรัศมี
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)
• มี ก ารควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด นกในฟาร์ ม และพื้ น ที่ กั น ชนในรั ศ มี
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม
• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย “การผลิตอาหารสีเขียว” เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนี้
“ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สร้างจิตส�ำนึกโดยสื่อสารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”
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บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001 และ OHSAS 18001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ
ด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้
มีการสือ่ สารถึงการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�ำคัญของ
กระบวนการผลิ ต แบบครบวงจร ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ ร่ ว มบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกด้วย

Conference) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึง
ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย
ในปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 80.85 ล้านกิโลวัตต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน โดยร้อยละ 64 ใช้ในการท�ำความเย็น
และร้อยละ 11 ใช้ในกระบวนการผลิต

การอนุรักษ์พลังงาน
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานด้านพลังงาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สงู สุด
โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อ
เนือ่ งให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก�ำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบ
ประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุง
พัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย เป้าหมาย และแผนด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี
ปร�มาณการใชน้ำ

ทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการ
ผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
และวางแผนควบคุ ม การใช้ นํ้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

1.75
2554

2556

ปร�มาณการใชไฟฟา
2554

พลังงาน

2555

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ทางอ้อม อาทิ การน�ำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติมาใช้ภายในอาคาร
ส�ำนั ก งาน การใช้ ร ะบบประชุ ม ทางไกลทางจอภาพ (หรื อ VDO

2555

หนวย : ลานลูกบาศกเมตร

ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการใช้ น�้ ำ ประปา จ�ำนวน 1.75
ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผน
การควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้ออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงาน
น้อยที่สุด

1.93

1.92

68.58
ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง/ป

76.03

ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง/ป

80.85

ลานกิโลวัตต-ชั�วโมง/ป

2556

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา ป 2556
ทำความเย็น 64%

11% การผลิต
บอากาศ
7% ปรั
สำนักงาน
1% แสงสวาง
17% อื่นๆ
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ก�ำหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น การด�ำเนิ น การตามนโยบายอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก�ำหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งด�ำเนิ น งานตาม
บทบาทหน้าที่และตามกฎหมายก�ำหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ มีระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและ
มีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะท�ำการตรวจวัด ปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2556 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบ
แสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้ทั้งหมด

มลพิษทางนํ้า
บริษทั ฯ มีการควบคุมระบบบ�ำบัดนาํ้ เสียให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกฎหมายก�ำหนด รวมถึงมี เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดนํ้าเสีย มีการติดตามและวัดผลคุณ
ภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพนํ้าทิ้งที่เป็น
ไปตามกฎหมายก�ำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำนํ้าเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ของเสีย
บริษทั ฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปือ้ นสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่การจัดเก็บ
การขนส่ง และการก�ำจัดอีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย
การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดท�ำระบบการ
จัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การ
รวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�ำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว หลอดไฟเสือ่ มสภาพ ภาชนะ
ปนเปือ้ น น�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้ว ส่งก�ำจัดกับบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย
• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก
เศษสแตนเลส ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

โครงการ 4 Rs
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงาน โดยน�ำหลักคิด 4Rs (Reduce/Reuse/Recycle/Repair)
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป โดยมุ่งเน้นการลด
ปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น (Reduce) การจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว
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วิธีการน�ำวัสดุไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซํ้า (Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) และแนวทาง Total Productive Management (TPM) มา
ประยุกต์ใช้ใ นการบริหารงาน เพื่อให้การผลิต สินค้าของบริษัทฯ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจีเอฟพีที ได้
ด�ำเนินกิจกรรมในโครงการ 4Rs ดังนี้
• Reduce ลดการใช้ไม้พาเลทใหม่ โดยการใช้ซ�้ำ พร้อมตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
• Reuse น�ำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้เป็นกระดาษจดบันทึก
• Recycle น�ำน�้ำจากการบ�ำบัดน�้ำเสียมาใช้ในการล้างถนน และ
ล้างเครื่องจักรรอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
• Repair จัดท�ำแผนงานบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรประจ�ำปี

7. การพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน
นอกจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และ
การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชน บริษัทฯ ยังส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่ง
เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทาง
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการต่างๆ
2. สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภาระกิจที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และ
ทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ผ่านกิจกรรม
ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นและผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล และ
องค์กรเอกชน ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชน
ห่างไกล
3. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส�ำคัญซึ่งมีอิทธิพลใน
การก�ำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�ำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย
อย่างต่อเนื่อง
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โครงการอาหารกลางวันแก่น้อง

GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน

โครงการ ท�ำดีเพื่อแม่ และท�ำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรมปันสุขในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการปฏิทินเก่าเราขอ

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อชุมชน

โครงการอมรมและประกวดออกแบบฟอนต์บริษัทฯ

ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

GFPT ร่วมใจบริจาคโลหิต

โครงการชวนน้องรักการอ่าน กับจีเอฟพีที

รางวัลห้อง
ปฏิบัติการดีเด่น
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โครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
Report of theAudit and Risk Management Committee
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งของบริษทั จีเอฟพีที
จ�ำกั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจ�ำนวน 3 ท่ า น
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นการเงิ น การบั ญ ชี กฎหมาย และการ
บริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
มีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายปารเมศ เหตระกูล
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริ ห ารความเสี่ ย งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั อาทิ การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึง
งบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม เพือ่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
บัญชี ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการ
ก�ำกั บ ดู แ ลระบบงานตรวจสอบทั้ ง ด้ า นการตรวจสอบการจั ด การ
ทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ได้
มีการจัดประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยได้มกี ารหารือ และแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ได้สอบทานงบการเงิน
ทัง้ ประจ�ำไตรมาส และประจ�ำปี 2556 ของทัง้ ในส่วนงบการเงินเฉพาะ
บริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายจัดการ ทัง้ ในประเด็นความถูกต้องเชือ่ ถือได้ และความเหมาะ
สมก่อนจะมีการน�ำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการ โดยการสอบทานจะมุง่ เน้นรายการบัญชีทสี่ �ำคัญ รายการที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการปรับปรุง รายการส�ำรอง
ทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ พร้อมฟังการชี้แจงและ
ซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตาม
ที่ควรและได้จัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการ
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ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2556
ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้
แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์
จากงบการเงิน
2. รายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ พิ จ ารณาและ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยยึ ด หลั ก ความระมั ด ระวั ง ความสมเหตุ ส มผล และค�ำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบาย
การบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งอัน
เกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
4. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ส อบทานและ
ทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ
และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งใน
ด้านบุคลากร และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ประจ�ำปี 2556 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติ
งานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทั้ง
ได้ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
ไปยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติ
งานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการ
บริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบ
การควบคุ ม ภายในทางด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้
สอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมี
ความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุม
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5. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และกฎระเบี ย บของส� ำ นั ก งาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และด�ำเนิน
การให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่าง
ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เฝ้า
ติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ ได้ถือ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ. หลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศข้ อ ก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกั บ ตลาดทุ น ส�ำนั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
พบว่า บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช้กบั
บริษัทฯ และมีผลในปี 2556 แล้ว
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงภายในได้ก�ำกับดูแล
งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึ ง สอบทานและอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี ข องฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ในส่ ว นของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรา
ก�ำลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของ
การตรวจสอบภายใน และได้ ใ ห้ ค�ำแนะน�ำอย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในโดยใช้ ห ลั ก การด�ำเนิ น งาน ได้ แ ก่ การท�ำงานเป็ น ระบบ
และในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ และเน้ น การพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร
7. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความ
เหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบ รวมถึ ง ผล
การประเมิ น ความเป็ น อิ ส ระและคุ ณ ภาพของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง จะ
ท�ำให้ได้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตรา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่นที่
เทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา
บัญชีปที ผี่ า่ นมา ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน
เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
8. การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห าร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ น
ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของตนเอง เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง การประชุ ม
ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ผลการ
ประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมี
ขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ ดี และกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง
อันมีสว่ นช่วยเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิผล
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ มี ก ารปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจาก
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่มีประสิทธิผล โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ อีกทัง้ มีรายงานทางการเงินทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
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ภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมธุรกิจทั่วไป การประเมินความเสี่ยงในด้านการผลิต
การตลาด การเงิน รวมถึงความน่าเชื่อถือระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการบริหารของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม เพียงพอ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Report of the Board of Directors’ Responsibilities
for Financial Statements

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่แสดงในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำ
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความ
ส�ำคัญของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
อย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรองและวิเคราะห์
ผลกระทบความเสีย่ งนัน้ ๆ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการจัดการลดความ
เสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบาย
การบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน
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และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ได้ แ สดงไว้ ใ นรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
คือ บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น
ทางคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุน
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความ
เห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็น
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพ
อย่างเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า
งบการเงินของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการ
เงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 มีความน่าเชื่อได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี Audit Fee

ส�ำหรับในรอบปีบัญชี 2556 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท
ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบญ
ั ชี 2556 จ�ำนวนเงิน
รวม 2,480,000.00 บาท ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		

จ�ำนวนรวม 805,000.00 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท

จ�ำนวนรวม 1,675,000.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audited fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส�ำนักงาน
สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2556
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ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรอบปีบญ
ั ชี
2556 ได้แก่ นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส�ำนักงาน
เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
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“จีเอฟพีที มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�

ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจรเพื่อการส่งออก”

ประจำ�ปี 2556

งบการเงิน
Financial Statements

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนด
ให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความ
เชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวม
ถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ทีผ่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวม และฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข ข้าพเจ้าให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 3
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ได้ปรับปรุงใหม่อันเป็นผลจากการใช้มาตรฐานใหม่ดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่
เกี่ยวข้องแล้วและเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมตามควร

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่องบแสดงฐานะการเงิ
ย
นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ไกปูยาพันธุ-สุทธิ
ไกพอแมพันธุ-สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
คาความนิยม
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

(หนวย : บาท)

ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

310,602,430.95 282,975,277.73
6.1 และ 7 1,100,748,517.12 960,068,023.44
8
3,216,936,312.55 4,212,363,986.85
17,520,100.09
20,549,110.42
4,645,807,360.71 5,475,956,398.44

178,940,427.14
20,000.00
810,985,768.62
2,816,233,442.09
8,677,412.19
3,814,857,050.04

9
11
12
13
14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

1,615,728,372.70
5,000.00
45,852,393.90
366,649,604.32
375,042,697.84
5,686,342,815.26
322,435,790.92
10,027,972.67
1,294,911.36
33,959,500.25
8,457,339,059.22
13,103,146,419.93

1,429,312,831.91
629,542,149.14
5,000.00
5,000.00
38,152,701.86
41,003,404.75
287,823,495.35
309,440,843.03
327,852,931.46
263,101,888.24
5,224,905,850.15 4,933,335,643.46
320,437,297.42
129,714,865.46
7,991,022.17
7,803,441.48
1,294,911.36
1,294,911.36
75,521,424.21
68,011,377.29
7,713,297,465.89 6,383,253,524.21
13,189,253,864.33 10,198,110,574.25

งบแสดงฐานะการเงินรวม

4

ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
17 และ 18
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
6.1 และ 19
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
17 และ 20
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
6.1
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
17 และ 20
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
6.1
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
21
รายไดคาเชารับลวงหนาบริษัทรวม
6.1
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
22
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

2,046,894,386.21 3,532,732,267.60
921,118,164.98 1,027,454,470.99

666,223,163.49
623,052,148.37

80,000,000.00

80,000,000.00

2,000,000,000.00
3,784,423.52
229,823.36
23,783,050.97
14,828,964.12
5,075,580,025.68 4,655,245,526.07

35,825,002.64
22,179,313.50
1,427,279,628.00

80,000,000.00 160,000,000.00
2,000,000,000.00
292,256,087.27 270,724,632.45
134,006,893.00 140,938,451.00
63,543,940.66
22,256,874.05
569,806,920.93 2,593,919,957.50
5,645,386,946.61 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

80,000,000.00

Annual Report 2013 | Financial Statements 2013

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่องบแสดงฐานะการเงิ
ย
นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่องบแสดงฐานะการเงิ
ย
นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
23
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,253,821,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
24
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
24
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

(หนวย : บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)

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

1,400,000,000.00

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

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

140,000,000.00
5,447,972,247.48
3,014,870.22
7,369,808,117.70
87,951,355.62
7,457,759,473.32
13,103,146,419.93
-

140,000,000.00
140,000,000.00
3,944,350,550.91 4,126,464,301.71
2,919,780.34
2,693,811.16
5,866,091,331.25 6,047,979,112.87
73,997,049.51
66,118,472.30
5,940,088,380.76 6,114,097,585.17
13,189,253,864.33 10,198,110,574.25
-

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

6

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

95,399,945.47
6.1 และ 7 502,185,720.22
6.1
10,000,000.00
8
441,414,326.97
13,223,009.73
1,062,223,002.39
9
10
13
14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)

1,117,712,771.81
1,661,941,542.35
229,937,961.49
1,220,271,359.35
250,134,426.74
10,027,972.67
21,715,089.73
4,511,741,124.14
5,573,964,126.53

116,960,647.15
363,845,153.66
10,000,000.00
462,283,062.61
12,030,054.59
965,118,918.01

42,018,247.42
277,756,856.05
274,030,082.23
4,403,591.65
598,208,777.35

1,117,712,771.81
1,661,814,542.35
291,301,530.61
1,233,720,902.40
240,923,037.26
7,991,022.17
30,225,100.66
4,583,688,907.26
5,548,807,825.27

622,299,700.00
1,661,654,542.35
288,806,599.75
1,230,221,835.20
56,235,001.04
7,803,441.48
30,931,153.52
3,897,952,273.34
4,496,161,050.69
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัทย่อย
นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัทย่อย
นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

7

(หนวย : บาท)

ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
17 และ 18
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
6.1 และ 19
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
6.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
6.1
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
21
รายไดคาเชารับลวงหนาบริษัทรวม
6.1
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
22
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,500,000,000.00 1,720,000,000.00
259,177,094.72 554,678,320.71

180,000,000.00
234,160,189.29

692,200,000.00
8,556,048.90
4,440,159.45
2,459,933,143.62 2,279,118,480.16

6,370,139.95
420,530,329.24

692,200,000.00 692,200,000.00
118,376,925.62 109,886,640.82 103,544,170.00
134,006,893.00 140,938,451.00 147,760,864.00
11,308,699.88 10,573,537.69 11,617,451.72
263,692,518.50 953,598,629.51 955,122,485.72
2,723,625,662.12 3,232,717,109.67 1,375,652,814.96

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : บาท)

ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
23
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,253,821,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
24
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
24
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
1,253,821,000.00 1,253,821,000.00 1,253,821,000.00
525,000,000.00 525,000,000.00 525,000,000.00

140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
931,517,464.41 397,269,715.60 1,201,687,235.73
2,850,338,464.41 2,316,090,715.60 3,120,508,235.73
5,573,964,126.53 5,548,807,825.27 4,496,161,050.69
-
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัทย่อย
นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8

109

110

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

9
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริบริษษัทัทย่จีอเอฟพี
ย ที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

2556

งบการเงินรวม

2555
(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการขาย
16,699,034,128.53 15,369,810,863.37
ตนทุนขาย
(14,418,324,536.22) (14,374,227,825.23)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
2,280,709,592.31
995,583,038.14
รายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
รายไดอื่น
311,647,332.35
281,130,371.56
คาใชจายในการขาย
(533,468,003.44) (490,446,254.16)
คาใชจายในการบริหาร
(563,736,403.35) (514,916,565.48)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
220,715,470.79
(74,389,377.23)
ตนทุนทางการเงิน
(185,526,491.57) (147,224,464.01)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
1,530,341,497.09
49,736,748.82
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
28
(12,543,394.03) 190,148,564.77
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
1,517,798,103.06
239,885,313.59
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
239,885,313.59
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
1,517,798,103.06
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด(มหาชน) 1,503,621,696.57
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
14,176,406.49
1,517,798,103.06
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
30
สวนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (หนวย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1.20

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม)
7,686,708,947.93 6,302,405,614.03
(6,923,843,085.47) (6,304,445,133.02)
762,865,862.46
(2,039,518.99)
64,299,919.50
89,399,919.00
157,772,422.99
147,045,769.27
(122,611,740.40) (112,950,119.56)
(246,000,618.47) (224,408,815.08)
(408,146,928.19)
(91,289,486.75) (64,271,365.80)
525,036,359.33 (575,371,059.35)
9,211,389.48
184,688,036.22
534,247,748.81 (390,683,023.13)
534,247,748.81 (390,683,023.13)

231,620,746.20
8,264,567.39
239,885,313.59

0.18

0.43

(0.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม)
เงินปนผลจาย
25
สวนต่ําจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม)
สวนต่ําจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยลดลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

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

ทุนที่ออก
และชําระแลว
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

สวนเกิน
มูลคาหุน
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

3,997,532,628.26
128,931,673.45
4,126,464,301.71
(413,734,497.00)
231,620,746.20
3,944,350,550.91
1,503,621,696.57
5,447,972,247.48

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมได
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

งบการเงินรวม

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2,693,811.16
2,693,811.16
225,969.18
2,919,780.34
95,089.88
3,014,870.22

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกัน

5,919,047,439.42
128,931,673.45
6,047,979,112.87
(413,734,497.00)
225,969.18
231,620,746.20
5,866,091,331.25
95,089.88
1,503,621,696.57
7,369,808,117.70

รวม

65,335,280.29
783,192.01
66,118,472.30
(385,990.18)
8,264,567.39
73,997,049.51
(222,100.38)
14,176,406.49
87,951,355.62

สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม

รวม

(หนวย : บาท)

5,984,382,719.71
129,714,865.46
6,114,097,585.17
(413,734,497.00)
225,969.18
(385,990.18)
239,885,313.59
5,940,088,380.76
95,089.88
(222,100.38)
1,517,798,103.06
7,457,759,473.32
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม)
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

25

3

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

ทุนที่ออก
และชําระแลว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

สวนเกิน
มูลคาหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

1,145,452,234.69
56,235,001.04
1,201,687,235.73
(413,734,497.00)
(390,683,023.13)
397,269,715.60
534,247,748.81
931,517,464.41

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย

3,064,273,234.69
56,235,001.04
3,120,508,235.73
(413,734,497.00)
(390,683,023.13)
2,316,090,715.60
534,247,748.81
2,850,338,464.41

รวม

(หนวย : บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูบริ้ถษัทือจีเหุอฟพี้นที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

112
11

113

งบกระแสเงินสด
12

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมพันธุไกปูยาพันธุ
คาเสื่อมพันธุไกพอแมพันธุ
คาเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยถาวร
คาใชจายตัดจาย
ขาดทุนจากสินทรัพยเสื่อมสภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการขายไกปูยาพันธุปลดระวาง
(กําไร)ขาดทุนจากการขายไกพอแมพันธุปลดระวาง
ขาดทุนจากมูลคาการทําลายลูกไก
ขาดทุนจากมูลคาการทําลายลูกไกปูยาพันธุ
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
โอนกลับขาดทุนจากวัสดุสํานักงานลดลง
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ภาษีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยขาด/เกิน
รายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ภาษีเงินไดคางจายที่รับรูเปนรายได
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดคาเชารับลวงหนา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินเปนนเป็สนวนหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุ
ส่วนหนึ
่งของงบการเงิ

งบการเงินรวม

1,530,341,497.09
49,266,996.27
316,019,765.50
5,306,550.60
517,405,143.97
3,738,842.63
455,612.56
5,399,940.28
510,918.35
(20,144,169.39)
1,836,129.80
(4,270,997.51)
(4,118.97)
(3,444,703.70)
(3,601,984.53)
26,783.28
25,966,186.82
(6,931,558.00)
(1,357,522.84)
185,526,491.57
(220,715,470.79)
2,381,330,332.99

2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

49,736,748.82 525,036,359.33 (575,371,059.35)
49,812,476.12
346,560,512.60
5,297,486.57
490,319,721.53
2,994,305.68
144,106.50
138,680.67
1,157,426.96
26,083,102.98
3,845,389.29
1,321,284.48
6,038,848.15
(32,790.18)
(2,413,060.00)
(27,060,432.19)
43,200.00
(3,362,069.83)
(2,293,401.78)
(1,741,368.04)
27,397,546.45
(6,822,413.00)
(1,877,764.17)
147,015,160.59
74,389,377.23
1,186,692,075.43

12,173,099.95
159,840,334.68
3,738,842.63
(7,252,565.98)
661,645.97
(1,676,374.75)
(4,877,588.58)
(29,999,989.50)
(34,299,930.00)
11,586,332.80
(6,931,558.00)
(759,852.20)
84,712,466.29
711,951,222.64

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)
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทบริย่ษอัท ยจีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบกระแสเงินสด
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษบริัทษย่ัทอจีเยอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2556

งบการเงินรวม

2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รับจากดอกเบี้ยรับ
รับภาษีเงินได
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(141,175,111.90) (146,626,845.03)
945,103,856.55 (1,447,693,855.59)
5,121,166.54
(3,832,545.78)
(1,749,832.08)
(8,826,146.92)

(133,454,969.05)
29,481,354.42
(3,580,082.80)
2,005,637.99

(85,208,047.59)
(198,476,436.74)
(3,157,197.70)
706,052.86

(177,413,211.44)
8,954,086.85
(4,434,732.00)
41,287,066.61
3,057,023,622.12
1,357,522.84
26,680,300.62
(13,211,232.68)
3,071,850,212.90

336,754,015.25
(7,350,349.38)
(9,866,821.00)
6,478,283.97
(94,272,189.05)
1,877,764.17
(42,499,643.03)
(134,894,067.91)

(303,862,946.14)
4,628,499.53
(3,096,048.00)
735,162.19
304,807,830.78
759,852.20
26,680,300.62
(2,082,137.58)
330,165,846.02

316,883,195.04
(984,385.02)
(6,106,538.00)
(1,043,914.03)
3,135,094.11
505,669.83
(4,469,265.24)
(828,501.30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดรับในเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับในเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายในเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายในเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับในการขายไกปูยาพันธุปลดระวางกอนกําหนด
เงินสดจายลงทุนในไกปูยาพันธุ
เงินสดรับในการขายไกพอแมพันธุปลดระวางกอนกําหนด
เงินสดจายลงทุนในไกพอแมพันธุ
เงินสดรับในการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายในการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดรับในการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายในการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนรอการติดตั้ง
เงินสดจายในดอกเบี้ยจายบันทึกเขาตนทุนสินทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

34,299,930.00
29,399,940.00
20,000.00
(127,000.00)
(160,000.00)
(903,560,000.00)
2,828,896.50
2,979,951.57
(56,160,049.64) (47,436,985.50)
90,192,512.00
64,362,036.90
(399,740,271.64) (363,346,578.27)
9,500,000.00
(86,001,286.98) (50,075,037.60)
19,162,484.70
14,703,704.43
(859,640,938.49) (731,472,681.75)
(5,775,793.13)
(3,181,886.37)
(15,706,662.44)
(15,806,668.76) (12,601,092.42)
(1,292,474,847.88) (1,990,868,629.01)

29,999,989.50
34,299,930.00
(127,000.00)
225,140.18
(5,201,286.98)
1,711,065.45
(86,491,726.95)
(5,775,793.13)
(15,706,662.44)
(47,066,344.37)

(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)

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็
เปนส่สวนหนึ่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุ
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2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ทรัสตรีซีท
เงินสดรับในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับในเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายในดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายเงินปนผล
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด มีดังนี้
- ตัดลูกหนี้การคาที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลคาเปนหนี้สูญ
- โอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนสินทรัพยถาวร
- โอนสินทรัพยถาวรเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- โอนวัสดุคงเหลือเปนงานระหวางกอสราง/ประกอบ
- โอนงานระหวางกอสราง/ประกอบเปนวัสดุคงเหลือ
- โอนงานระหวางกอสราง/ประกอบเปนคาใชจาย
- ขายไกพอแมพันธุปลดระวางซึ่งยังไมไดรับชําระ
- ซื้อสินทรัพยถาวรซึ่งยังไมไดจายชําระ
- ซื้อลูกไกพันธุซึ่งยังไมไดจายชําระ
- ดอกเบี้ยจายซึ่งรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย
- คาเสื่อมราคาคิดเขาตนทุนไกปูยาพันธุ
- คาเสื่อมราคาคิดเขาตนทุนไกพอแมพันธุ
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เช็คในมือ
- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย
รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(1,490,905,925.30)
13,185,000,000.00
(13,180,000,000.00)
(80,000,000.00)
49,000,000.00
(49,000,000.00)
(185,842,276.00)
(10.50)
(1,751,748,211.80)

2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,057,902,011.68
5,150,000,000.00 11,150,000,000.00 4,730,000,000.00
(3,340,000,000.00) (11,370,000,000.00) (3,190,000,000.00)
(80,000,000.00)
3,000,000.00
35,000,000.00
(3,000,000.00)
(35,000,000.00)
(144,369,946.17)
(84,660,203.33) (59,080,499.28)
(413,734,497.00)
(413,734,497.00)
(21.00)
2,229,797,547.51 (304,660,203.33) 1,067,185,003.72

27,627,153.22
282,975,277.73
310,602,430.95

104,034,850.59
178,940,427.14
282,975,277.73

(21,560,701.68)
116,960,647.15
95,399,945.47

74,942,399.73
42,018,247.42
116,960,647.15

168,288.00
55,540,800.00
2,035,830.00
63,596,165.60
2,563,052.07
8,274,428.07
28,054,954.21
42,040,000.00
15,889,395.34
4,146,453.52
23,113,945.44

713,677.00
54,157,020.63
7,153,775.80
5,324,171.44
1,714,447.00
28,517,905.18
36,504,000.00
12,603,130.94
4,983,450.74
17,252,173.53

55,540,800.00
2,035,830.00
1,360,052.80
7,788,838.18
-

873,699.61
803,204.77
-

5,568,461.00
23,872,863.00
126,764,378.63
154,396,728.32
310,602,430.95

3,667,720.00
20,332,454.00
89,980,310.89
168,994,792.84
282,975,277.73

4,837,961.00
15,846,496.71
74,715,487.76
95,399,945.47

3,072,720.00
13,182,413.27
100,705,513.88
116,960,647.15
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) สํและบริ
ษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.________________________________
2556
1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524
และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไกสด
ชําแหละแชแข็งและไกแปรรูป และกลุมบริษัทยอยดําเนินธุรกิจฟารมเลี้ยงไกและดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหนายอาหารสัตว
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ น นี้ นํ า เสนอเพื่ อ วั ต ถุ ประสงค ข องการรายงานเพื่ อ ใช ใ นประเทศไทย และจั ด ทํ า เป น
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคย
กับภาษาไทย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น นี้ได จั ด ทํ าขึ้ น โดยใชเ กณฑ ราคาทุ น เดิ ม เวน แต จ ะได เ ป ด เผยเป นอย างอื่ น ใน
นโยบายการบัญชี
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อางอิงมาตรฐาน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม การตีความมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชี
ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน ซึ่งยังไมนํามาใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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2.2 ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
หลายฉบับ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
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อางอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอนการบู ร ณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของกลุมบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
ฉบับที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท มาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงิน เมื่อมาตรฐานดังกลาวมี
ผลบังคับใช นอกจากนี้ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบและคาดวาการนํามาตรฐาน
ดังกลาวมาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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กอนการ
จัดประเภทใหม

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม
เพิ่ม(ลด)

หลังการ
จัดประเภทใหม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนการ
จัดประเภทใหม
หลังการ
จัดประเภทใหม
เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม

847,532,084.49
4,804,700.83
35,337,772.78
633,225,861.87
12,005,600.00
-

(36,546,315.87)
3,872,711.36
32,673,604.51
(10,173,713.50)
(12,005,600.00)
22,179,313.50

810,985,768.62
8,677,412.19
68,011,377.29
623,052,148.37
22,179,313.50

309,745,679.63 (31,988,823.58) 277,756,856.05
1,554,174.05 2,849,417.60
4,403,591.65
1,791,747.54 29,139,405.98 30,931,153.52
240,530,329.24 (6,370,139.95) 234,160,189.29
6,370,139.95
6,370,139.95

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
1,002,606,975.87 (42,538,952.43) 960,068,023.44
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
6,283,443.65 14,265,666.77
20,549,110.42
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
47,248,138.55 28,273,285.66
75,521,424.21
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
1,032,677,135.11 (5,222,664.12) 1,027,454,470.99
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
9,606,300.00 (9,606,300.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
14,828,964.12
14,828,964.12

402,773,682.79 (38,928,529.13) 363,845,153.66
1,374,811.12 10,655,243.47 12,030,054.59
1,951,815.00 28,273,285.66 30,225,100.66
559,118,480.16 (4,440,159.45) 554,678,320.71
4,440,159.45
4,440,159.45

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2.4 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ไป ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ
การประมาณการและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐาน
มาจากประสบการณและปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ การใชดุลยพินิจและประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุม
บริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
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2.3 กลุ มบริษั ทได จั ดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ นที่ นํ ามาแสดงเปรียบเที ยบใหม เพื่ อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปหรือสวนของเจาของตามที่รายงานไปแลว โดยประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของลูก หนี้ ฝา ยบริห ารจํา เป น ตอ งใช ดุ ล ยพิ นิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในการประมาณรายการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับ
จากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงในสินคาเสื่อมสภาพและสินคาไมเคลื่อนไหว
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงในสินคาเสื่อมสภาพและสินคาไมเคลื่อนไหว ประมาณจากสินคา
แตละชนิดที่เสื่อมสภาพและสินคาไมเคลื่อนไหว
ไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุและคาเสื่อมพันธุ
ในการคํานวณคาเสื่อมพันธุ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณมาตรฐานผลผลิตที่คาดวา
จะไดรับและมูลคาคงเหลือเมื่อครบกําหนดอายุการใหผลผลิตของไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ
และตองทบทวนมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝายบริหารจําเปนตองสอบทาน
มูลคาคงเหลือของไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุที่มีการกําหนดมูลคาคงเหลือ ณ วันเริ่มใหผลผลิต
ของไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุกับมูลคาคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หากมูลคาคงเหลือ
มีการเปลี่ยนแปลงเกินกวาระดับที่กําหนดไวตองมีการเปลี่ยนมูลคาคงเหลือใหม ในการนํามาคํานวณ
คาเสื่อมพันธุของไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสือ่ มราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ฝา ยบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่
คาดวา จะไดรับคืน ต่ํากวา มูลคา ตามบัญชีของสินทรัพ ยนั้น ในการนี้ฝายบริห ารจําเปน ตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชนห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด
จํ า นวนเงิ น เดื อ นที่ ค าดว า จะเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต อั ต ราการลาออกและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในเชิ ง
ประชากรศาสตร ในการกําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะทอนถึง
สภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน อยางไดก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้น
อาจแตกตางไปจากที่ประมาณการไว
การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
คาความนิยม
ในการทดสอบการดอยคาความนิยมในภายหลังจะมีการทดสอบการดอยคาทุกป โดยไมคํานึงวา
จะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม โดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ตั้ งแต วั นที่ 1 มกราคม 2556 กลุ มบริ ษั ทได เปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชี จากการเริ่ มใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งการเริ่มใชมาตรฐานดังกลาวกลุมบริษัทตองปรับยอนหลัง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานดังกลาว ซึ่งแสดงผลกระทบไดดังนี้
กอนการ
ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม
เพิ่ม(ลด)

หลังการ
ปรับปรุงใหม

129,714,865.46 129,714,865.46
3,997,532,628.26 128,931,673.45 4,126,464,301.71
65,335,280.29
783,192.01
66,118,472.30

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนการ
ปรับปรุงใหม
หลังการ
ปรับปรุงใหม
เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุงใหม
1,145,452,234.69
-

56,235,001.04
56,235,001.04
-

56,235,001.04
1,201,687,235.73
-
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพี ยงพอที่ จะใช ประโยชน จากผลแตกต างชั่ วคราวและขาดทุ นนั้ น ในการนี้ ฝ า ยบริ ห าร
จําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปน
จํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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กอนการ
ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม
เพิ่ม(ลด)

หลังการ
ปรับปรุงใหม

320,437,297.42 320,437,297.42
3,624,627,970.29 319,722,580.62 3,944,350,550.91
73,282,332.71
714,716.80
73,997,049.51

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดลดลง
(573,867.19) 190,722,431.96
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น
49,162,881.63 190,722,431.96
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนเพิ่มขึ้น (บาท/หุน)
(0.03)
0.21

190,148,564.77
239,885,313.59
0.18

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนการ
ปรับปรุงใหม
หลังการ
ปรับปรุงใหม
เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุงใหม
240,923,037.26
156,346,678.34 240,923,037.26
-

240,923,037.26
397,269,715.60
-

184,688,036.22
(575,371,059.35) 184,688,036.22
(0.46)
0.15

184,688,036.22
(390,683,023.13)
(0.31)

4. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
4.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 5 แหง (รวมกันเรียกวา
“กลุมบริษัท”) โดยมีสัดสวนโครงสรางของกลุมบริษัท ดังนี้
อัตรารอยละ จัดตั้งขึ้น
ของการถือหุน ในประเทศ
2556 2555
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
99.9999 99.9999 ไทย
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
99.9999 99.9999 ไทย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน) 97.8666 97.8601 ไทย
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
99.9999 99.9999 ไทย
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
99.9999 99.9999 ไทย

ประเภทกิจการ

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไก
ธุรกิจเลี้ยงไกพอแมพันธุและจําหนายลูกไก
ธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสัตวและเลี้ยงไกพอแมพันธุ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและอาหารแปรรูป
ธุรกิจเลี้ยงไกปูยาพันธุ

4.2 บริษัทยอย เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจ
ควบคุม ทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูใ น
งบการเงินรวมของกลุมบริษัท นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
4.3 งบการเงิ นรวมจั ดทํ าขึ้ นโดยใช นโยบายการบั ญชี เดี ยวกั นสํ าหรั บรายการบั ญชี ที่ เหมื อนกั นหรื อ
เหตุการณการบัญชีที่คลายคลึงกัน
4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
4.5 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของกลุมบริษัท หลังจากตัดรายการระหวางกัน ซึ่งยอดคงคาง
ระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ
และสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแลว
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญของกลุมบริษัทมีดังนี้
5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย
และประจําไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกันและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงกําหนดจายคืนใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
5.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับชําระ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และคาดการณเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตจาก
ลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ และลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อทราบวา
เปนหนี้สูญ
5.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา โดย
ราคาทุนคํานวณ ดังนี้
- สินคาสําเร็จรูปประเภทไกแปรรูป บันทึกตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ย
- สินคาสําเร็จรูปประเภทอาหารสัตว บันทึกตามราคาทุนวิธีเขากอนออกกอน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบหอ และวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกตามราคาทุนวิธีถัวเฉลี่ย
- สินคาระหวางผลิต งานระหวางเลี้ยง งานระหวางฟก และไขเชื้อ บันทึกตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง
5.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกดวยวิธีราคาทุน และหักดวยคาเผื่อ
การดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีราคาทุน และหักดวยคาเผือ่
การดอยคา และตามงบการเงินเงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกดวยวิธีสวนไดสวนเสีย
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

124
23
Annual Report 2013 | Financial Statements 2013

5.5 ไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ
- ไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ บันทึกในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมพันธุสะสม และคํานวณคาเสื่อมพันธุ
จากราคาทุนหักดวยมูลคาซากโดยคาเสื่อมพันธุคํานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ และ
พิจารณาการดอยคาของไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุ (ถามี)
- งานระหวางเลี้ยงไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุเล็กรุน บันทึกตามราคาทุน และรวมคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นระหวางที่ไกพอแมพันธุและไกปูยาพันธุเล็กรุนที่ยังไมใหผลผลิต
5.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัท เปนที่ดินและอาคารที่กลุมบริษัทถือครองไว
โดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพื่อหาประโยชนจาก
รายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย กลุมบริษัทวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ตามราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) และคํา นวณ
คาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้
อาคารเลาไก
20 ป
อาคารชุด
20 ป
อาคารโรงงาน
20 ป
5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน ณ วัน เริ ่ม รายการบัน ทึก บัญ ชีต ามราคาทุน อาคารและอุป กรณ ณ วัน เริ่ม รายการ
บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
20 ป
อาคารสิ่งปลูกสราง และสวนปรับปรุง
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ป และ 10 ป
เครื่องมือเครื่องใช
5 ป
เครื่องใชสํานักงาน
5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
สินทรัพยถาวรอื่น
5 ป
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นํามาใชผลิตสินทรัพยถาวรอื่น นํามารวม
คํานวณเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยชนิดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึกเมื่อสินทรัพยถาวรอื่นนั้น
พรอมใชงาน
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กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิ
กับราคาตามบัญชีและรับรูเปนรายไดอื่น หรือคาใชจายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูปแสดงในราคาทุน ณ วันเริ่มรายการหักคาตัดจําหนายสะสม
คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป
5.9 ตนทุนการกูยืม
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน เปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย
ที่กอสรางโครงการตางๆ กลุมบริษัทจะบันทึกดอกเบี้ยจายถือเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินที่กอสราง
โครงการตางๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการกอสรางเสร็จสมบูรณ
5.10 คาความนิยม
คาความนิยมเกิดจากสวนเกินของตนทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกวาสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ณ วันที่ซื้อ และคาความนิยมทดสอบการดอยคาทุกป
โดยแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคาในคา
ความนิยมไมสามารถโอนกลับได
5.11 การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้
ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้นหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น
คาความนิยม สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใชงานไมทราบแนนอน และสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตน ซึ่งยังไมพรอมใชจะมีการทดสอบการดอยคาทุกป โดยไมคํานึงวาจะมีขอบงชี้ของ
การดอยคาเกิดขึ้นหรือไม
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที
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กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยที่อยูระหวางกอสราง
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- มูลคาที่ค าดวา จะไดรับ คืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหัก ตน ทุน ในการขายของสิน ทรัพ ยห รือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา
- ในการประเมิน มูลคาจากการใชของสินทรัพ ย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาด
วา จะไดรับ จากสิน ทรัพ ยจ ะถูก คิด ลดเปน มูล คา ปจ จุบัน โดยใชอัต ราคิด ลดที่เ ปน อัต รากอ น
ภาษีเงินไดที่สะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีตอสินทรัพย
- สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงินสดซึ่งสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอื่น ๆ จะพิจารณา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้น
มีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช
ในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ที่ควรเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยนั้นมากอน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที
5.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงดวยราคาทุน
5.13 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
- กลุมบริษัท บันทึกเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

127
26

5.14 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัท จะบัน ทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิด
ภาระผูก พัน ในปจ จุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอัน เปนผลสืบเนื่อ งมาจากเหตุการณ
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืน
บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก ก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนและเมื่อไดจาย
ชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
5.15 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรสํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
5.16 การรับรูรายได
- รายไดจากการขาย รับรูเมื่อสงมอบสินคาแกลูกคาแลว
- รายไดจากการใหบริการ รับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
- รายไดคาเชา รับรูตามระยะเวลาเชาตลอดอายุของสัญญาเชา
- รายไดจากดอกเบี้ยรับ รับรูตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินตนคงคาง
- รายไดจากการรับคืนภาษีอากร รับรูเมื่อไดรับคืนภาษีอากร
- รายไดเงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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ผลประโยชนระยะยาว
- กลุมบริษัท รับรูผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุม บริษ ัท รับรูภาระหนี้สินผลประโยชน พ นักงาน
คํานวณโดยฝายบริหารของกลุมบริษัท ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งประมาณการจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
รัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกลาว กระแสเงินสดที่คาด
วาจะตองจายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน
และปจจัยอื่น กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเปนหนี้สินไม
หมุนเวียน ทั้งนี้คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน

128
27
Annual Report 2013 | Financial Statements 2013

5.17 การรับรูคาใชจาย
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
- รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจาย โดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
5.18 ภาษีเงินได
ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรู
ในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของ
ผูถือหุนเชนเดียวกัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่
เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุมบริษัทรับรูห นี้สินภาษีเงินไดรอการตัด บัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย ภาษี
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัท
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา
กลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางสวนมาใชประโยชน
5.19 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด
เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุนสามัญเทียบเทา
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5.21 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ
แตละรายการไดเปดเผยแยกไวแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ฯ มีร ายการบัญชีที่เ กิด ขึ้น กับบริษัท ยอ ยและกิจ การที่เกี่ย วขอ งกัน โดยมีผูถือหุน
กลุมเดียวกัน หรือมีกรรมการหรือผูบริหารรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
6.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน

ลูกหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริษัท สุรพล นิชิเรฟูดส จํากัด
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

-

-

2,552,280.00
38,037,429.31

3,139,125.00
28,120,045.91

55,694,155.67
177,493,174.55

48,247,170.00
158,729,173.60

55,694,155.67
-

48,247,170.00
2,480,000.00

88,852,443.05
55,709,611.85
4,475,270.00
442,908.00
109,726,158.00
59,266.67
492,452,987.79

82,811,108.35
16,978,435.92
11,412,300.00
588,900.00
43,787.00
318,810,874.87

88,852,443.05
55,709,611.85
4,475,270.00
442,908.00
245,764,097.88

82,811,108.35
16,978,435.92
11,412,300.00
588,900.00
193,777,085.18
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5.20 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวด
แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราปด ณ วันสิ้นงวด ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงคานี้ แสดงเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไร (ขาดทุน) สุทธิของงวดนั้น
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ลูกหนี้อื่น
บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน จํากัด
บริษัท พานาแลบ จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

-

-

267,238.64
219,731.14
119,964.97
24,952.40
-

148,478.51
256,688.11
96,653.10
16,189.10
2,782.00

8,318,724.64
3,074,568.49

8,879,793.26
3,594,366.53

8,318,724.64
395,994.69

8,879,793.26
1,081,835.33

51,060.40
689,751.56
1,512.40
12,135,617.49

55,226.98
17,320.63
14,200.83
3,515.80
1,070.00
12,565,494.03

51,060.40
9,397,666.88

55,226.98
1,070.00
10,538,716.39

เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

-

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

เงินทดรองจาย
บริษัทยอย
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด

-

-

1,173,793.09

944,750.99

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
รวม
คาใชจายจายลวงหนา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ป.เจริญพันธ โปรดิ๊วส จํากัด
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37,884.99
37,884.99

668,008.00
668,008.00

1,173,793.09

944,750.99

623,380.94

593,696.25

623,380.94

593,696.25
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เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
บริษัทยอย
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
รวม
คาใชจายคางจาย
บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน จํากัด
บริษัท พานาแลบ จํากัด
รวม
เจาหนี้อื่น
บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

2,104,400.00
125,000.00
111,000.00
2,340,400.00

-

2,104,400.00
125,000.00
2,229,400.00

-

911,000.00
111,000.00
1,022,000.00

911,000.00
911,000.00

49,664,385.76
3,662,086.77
529,030.00

294,024,858.89
55,840,916.89
995,354.00

1,481,210.00

28,809.75
1,259,465.00

321,350.00

28,809.75
670,240.00

77,442,794.11
78,924,004.11

16,180.51
1,304,455.26

54,176,852.53

351,560,179.53

343,924.26
112,896.86
112,896.87

303,719.91
74,952.78
74,952.78

76,963.91
76,963.91

2,099.43
66,340.00
68,439.43

1,198,779.99
76,707.58
6,000.00
1,281,487.57

1,017.81
66,340.00
67,357.81

-

-

76,963.91
646,681.90

76,707.58
530,333.05

69,538.69
5,240.00

74,801.03
-

2,099.43
66,340.00
143,218.12

1,017.81
66,340.00
142,158.84
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เงินมัดจําจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน จํากัด
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
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เงินมัดจํารับ
บริษัทยอย
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

-

-

25,000.00
140,000.00
165,000.00

25,000.00
140,000.00
165,000.00

-

-

25,000.00

25,000.00
140,938,451.00
140,963,451.00

รายไดคาเชารับลวงหนา
บริษัทยอย
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

134,006,893.00
134,006,893.00

140,938,451.00
140,938,451.00

134,006,893.00
134,031,893.00

เงินกูยืมระยะยาว
กรรมการในบริษัทใหญ
ยอดคงเหลือตนงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ยอดคงเหลือปลายงวด

692,200,000.00
35,000,000.00
(35,000,000.00)
(692,200,000.00)
-

692,200,000.00
692,200,000.00

692,200,000.00 692,200,000.00
35,000,000.00
(35,000,000.00)
(692,200,000.00)
692,200,000.00

748,400,000.00
11,000,000.00
(759,400,000.00)
-

746,400,000.00
2,000,000.00
748,400,000.00

-

559,400,000.00 561,400,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
(14,000,000.00) (3,000,000.00)
(548,400,000.00)
559,400,000.00
2,000,000,000.00

-

กรรมการในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ยอดคงเหลือปลายงวด
บุคคลที่เกี่ยวของกันในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

692,200,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยทั้งจํานวนเปนการใหกูยืม
โดยใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.10 ตอป
เทากันทั้งสองงวด
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ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติอนุมัติ
ใหบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับบริษัทในการขยายกิจการในวงเงินกูยืมไมเกิน 2,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
ไมเกินรอยละ 6.00 ตอป โดยมีระยะเวลาการกูยืมไมเกิน 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่
31 มกราคม 2557 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับบริษัทในการขยายกิจการในวงเงินกูยืมไมเกิน 2,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
ไมเกินรอยละ 5.50 ตอป โดยมีระยะเวลาการกูยืมไมเกิน 10 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่
31 มกราคม 2567 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
นโยบายการ
กําหนดราคา

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ขายสินคา
ซื้อสินคา
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
คาใชจายอื่น

ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด
อัตรารอยละ 3.10 ตอป
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงรวมกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ราคาทุน

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
ขายสินคา
ซื้อสินคา
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
เงินปนผลรับ
คาใชจายอื่น

ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด 4,304,772,668.29
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด
88,290,628.00
ราคาตามสัญญา
13,438,327.80
ราคาทุนและราคาตลาด
137,585,333.41
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
34,299,930.00
ราคาทุน
892,429.72

-

-

3,747,219,870.52
126,203,101.80
11,032,089.00
147,482,644.12
29,399,940.00
2,046,188.41

651,265,182.24 498,546,003.50
4,738,163,187.97 4,318,905,686.57
113,575.35
310,000.01
2,340,000.00
2,340,000.00
17,849,734.09 22,597,145.28
29,999,989.50 59,999,979.00
3,679,793.04
7,475,715.17

949,051,626.82
53,773,388.00
13,438,327.80
108,150,543.41
34,299,930.00
892,429.72

779,767,668.00
93,487,741.80
11,032,089.00
109,556,208.92
29,399,940.00
847,408.42
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน ทั้งจํานวน
เปนการกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดภายในป 2557 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป
เทากันทั้งสองงวด

134
33
Annual Report 2013 | Financial Statements 2013

นโยบายการ
กําหนดราคา

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด 2,169,556,162.03
ซื้อสินคา
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด 2,463,507,766.65
รายไดอื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
19,036,597.90
คาเชา
ราคาตามสัญญา
18,749,528.31
คาใชจายอื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
79,718,532.68
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจายสวนที่โอนเขา
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ดอกเบี้ยจายสวนที่โอนเปน
ตนทุนสินทรัพยระหวางกอสราง

อัตรารอยละ 6.00 ตอป

1,660,941,547.68 1,945,935,237.48 1,660,496,345.68
3,022,787,688.39
1,557,902.41
8,420,913.00
1,746,691.90
7,999,515.00
17,869,415.00
8,438,168.31
72,824,107.99
3,465,869.61
3,291,379.06

108,364,604.55

108,048,031.14

11,607,120.55

12,280,735.15

41,504,876.33

41,645,785.93

-

6.3 คาตอบแทนผูบริหาร

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
61,564,085.00 45,205,137.00 35,977,112.00 28,339,302.00
1,022,672.00 1,031,714.00
684,010.00 684,010.00
62,586,757.00 46,236,851.00 36,661,122.00 29,023,312.00

คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบดวย คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนที่เกี่ยวของ และคาตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนด
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ประกอบดวย
ชื่อบริษัท
บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธอาหารสัตว จํากัด
บริษัท ป.เจริญพันธ โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
บริษัท พานาแลบ จํากัด
บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํากัด
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย โดยการถือหุน และมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทยอย โดยการถือหุน และมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทยอย โดยการถือหุน และมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทยอย โดยการถือหุน และมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทยอย โดยการถือหุน และมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทรวม โดยการถือหุน
บริษัทรวม โดยการถือหุน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูบริหารรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทรวม โดยมีผูถือหุนรวมกันกับบริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทรวม โดยมีบริษัทใหญรวมกับบริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทรวม โดยเปนผูถือหุนของบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด
กรรมการและผูถือหุนและบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวของกับกรรมการและผูถือหุน

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ประกอบดวย

ลูกหนี้การคาบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
ตั๋วเงินรับบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
492,452,987.79 318,810,874.87 245,764,097.88 193,777,085.18
536,212,081.79 542,276,159.10 239,422,765.99 158,411,058.46
77,403,237.00 114,722,305.00
1,316,788.00
1,106,068,306.58 975,809,338.97 486,503,651.87 352,188,143.64
(36,894,889.38) (47,670,991.24)
(4,357,499.95)
1,069,173,417.20 928,138,347.73 486,503,651.87 347,830,643.69
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6.4 ลักษณะความสัมพันธของกิจการที่เกี่ยวของกัน
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ลูกหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินทดรองจายบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจายบุคคลหรือกิจการอื่น
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
รวมลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
12,135,617.49
12,565,494.03
9,397,666.88 10,538,716.39
442,196.50
5,484,668.83
441,025.89
3,899,794.77
37,884.99
668,008.00
1,173,793.09
944,750.99
2,844,493.64
2,059,991.41
29,350.00
19,700.00
15,395,649.85
13,796,376.76
4,640,232.49
3,989,976.29
921,201.45
1,092,186.65
31,777,043.92
35,666,725.68 15,682,068.35 19,392,938.44
(201,944.00) (3,737,049.97)
(3,378,428.47)
31,575,099.92
31,929,675.71 15,682,068.35 16,014,509.97
1,100,748,517.12 960,068,023.44 502,185,720.22 363,845,153.66

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ แยกตามอายุไดดังนี้
7.1 ลูกหนี้การคาบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
อยูในกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน
รวม
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

405,169,713.47 265,465,075.84 224,906,045.48 184,469,629.35
87,283,274.32 51,438,995.95 20,858,052.40 7,400,652.75
1,906,803.08
1,906,803.08
492,452,987.79 318,810,874.87 245,764,097.88 193,777,085.18
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
อยูในกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

369,688,459.64 358,214,972.63 184,908,628.10 92,084,616.82
206,887,456.29
37,039,402.86
613,615,318.79
(36,894,889.38)
576,720,429.41

250,970,226.79 55,830,925.89 61,968,941.69
47,813,264.68
4,357,499.95
656,998,464.10 240,739,553.99 158,411,058.46
(47,670,991.24)
(4,357,499.95)
609,327,472.86 240,739,553.99 154,053,558.51

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน
รายการเคลื่อ นไหวของคา เผื่อ หนี้ส งสัย จะสูญ -ลูก หนี้ก ารคา และลูก หนี ้อื่น กิจ การอื ่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือตนงวด
(51,408,041.21)
(7,735,928.42)
ตั้งเพิ่มในระหวางงวด
(12,829,192.47)
ไดรับชําระคืนในระหวางงวด
7,429,252.19
ตัดจําหนายหนี้สูญ
19,711,148.11
7,735,928.42
ยอดคงเหลือปลายงวด
(37,096,833.38)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฝายบริหารของบริษัทฯ อนุมัติตัดจําหนายลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับ
และลูกหนี้อื่นคางนานที่ไมสามารถติดตามหนี้ได พรอมทั้งปรับปรุงตัดรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดังกลาว
ปจจุบันแลว

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่บันทึกไวเพียงพอในสถานการณ
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7.2 ลูกหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
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8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูปประเภทไกแปรรูป
สินคาสําเร็จรูปประเภทอาหารสัตว
สินคาสําเร็จรูปประเภทลูกไก
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหวางทาง
สินคาระหวางผลิต
ไขเชื้อและงานระหวางฟก
งานระหวางเลี้ยงไกกระทง
เวชภัณฑ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือไมเคลื่อนไหว
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
101,165,310.37
120,969,613.12
80,162,333.43
71,873,997.82
1,277.18
30,379.18
1,747,939,967.51 2,044,946,285.52
52,200,016.08
760,730,910.17
315,279,691.18
346,351,296.79
78,282,521.96
69,722,778.78
331,526,231.69
310,535,674.50
541,775,000.32
522,870,085.65
3,248,332,349.72 4,248,031,021.53
(3,135,146.11)
(3,139,476.62)
(28,260,891.06)
(32,527,558.06)
3,216,936,312.55 4,212,363,986.85

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
105,162,731.53 119,546,514.85
19,679,549.76 12,684,256.16
281,238,117.95 307,916,958.97
49,681,816.29 43,735,787.17
455,762,215.53 483,883,517.15
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(11,469,015.71) (18,721,581.69)
441,414,326.97 462,283,062.61

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
14,422,595,533.73 14,368,188,977.08 6,931,095,651.45 6,293,347,977.05

ตนทุนขาย
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
(โอนกลับรายการ)
(4,270,997.51)
6,038,848.15 (7,252,565.98) 11,097,155.97
สุทธิ
14,418,324,536.22 14,374,227,825.23 6,923,843,085.47 6,304,445,133.02
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คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือไมเคลื่อนไหว-ตนงวด
โอนกลับ/จําหนายระหวางงวด
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือไมเคลื่อนไหว-ปลายงวด
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง-ตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
โอนกลับ/จําหนายระหวางงวด
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง-ปลายงวด

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(3,139,476.62) (3,139,476.62) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
4,330.51
(3,135,146.11) (3,139,476.62) (2,878,872.85) (2,878,872.85)

(32,527,558.06) (26,488,709.91) (18,721,581.69) (7,624,425.72)
(17,825,245.35) (21,649,281.69) (3,423,094.67) (11,097,155.97)
22,091,912.35 15,610,433.54 10,675,660.65
(28,260,891.06) (32,527,558.06) (11,469,015.71) (18,721,581.69)

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทรวมโดยมีอัตราสวน ดังนี้
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ทุน
ชําระแลว

(หนวย : บาท)

สัดสวนรอยละ
การลงทุน
2556 2555

วิธีสวนไดสวนเสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เงินปนผล
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

สัดสวนรอยละ
การลงทุน
2556 2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555

2556
2555
เงินลงทุนในบริษัทรวม
- บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 406,731,555.81 360,491,453.73 34,299,930.00 29,399,940.00
- บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,208,996,816.89 1,068,821,378.18
รวม
1,615,728,372.70 1,429,312,831.91 34,299,930.00 29,399,940.00

ชื่อบริษัท

ทุน
ชําระแลว

2555
2556
เงินลงทุนในบริษัทรวม
- บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส
49,000,000.00 34,299,930.00 29,399,940.00
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 49,000,000.00
- บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
รวม
1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 34,299,930.00 29,399,940.00
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
(408,146,928.19) (408,146,928.19)
สุทธิ
1,117,712,771.81 1,117,712,771.81 34,299,930.00 29,399,940.00
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือไมเคลื่อนไหว
และคาเผื่อสินคาคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
ของบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด เนื่องจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาเงินลงทุน
จากการที่บริษัทรวมดังกลาวมีผลการดําเนินงานขาดทุน
มูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได และผลกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม มีดังนี้
(หนวย : บาท)

บริษัทรวม

บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

ณ วันที่
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2556
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
1,259,373,355.07 428,519,454.76 3,232,441,019.16 164,408,329.99
3,031,521,831.98 561,437,356.85 5,769,765,820.63 289,038,002.04

(หนวย : บาท)

บริษัทรวม

บริษัท แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

ณ วันที่
สําหรับป
31 ธันวาคม 2555
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
1,112,125,874.55 375,680,304.23 2,803,549,662.47 163,789,847.55
3,125,482,851.68 944,436,378.59 4,580,321,246.01 (317,854,802.52)

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม
จํานวน 168.56 ลานบาท เพื่อเปนการขยายกําลังการผลิตสินคาแปรรูปปรุงสุกเพื่อสงออกไปยังประเทศ
สหภาพยุโรป และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 735.00 ลานบาท
เพื่อชําระคืนเงินกู ลดภาระดอกเบี้ยจาย และเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินงานโดยซื้อในราคาตามมูลคาและ
สัดสวนของการถือหุนไมเปลี่ยนแปลง
10. เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้

ชื่อบริษัท

ทุน
ชําระแลว

2556
เงินลงทุนในบริษัทยอย
- บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด
550,000,000.00
- บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด
350,000,000.00
- บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว จํากัด (มหาชน) 400,000,000.00
- บริษัท จีเอฟ ฟูดส จํากัด
40,000,000.00
- บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จํากัด
200,000,000.00
รวม

2555

สัดสวนรอยละ
การลงทุน
2556 2555

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 97.8666 97.8601
40,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555

549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
521,442,727.35 521,315,727.35
39,999,100.00
39,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00 29,999,989.50 59,999,979.00
1,661,941,542.35 1,661,814,542.35 29,999,989.50 59,999,979.00
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11. ไกปูยาพันธุ-สุทธิ
ประกอบดวย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนตนทุนงานระหวางเลี้ยง
จําหนาย
ตัดจําหนายเปนขาดทุนจากการทําลายลูกไก
คาเสื่อมพันธุประจําป
คาเสื่อมพันธุสําหรับสวนที่จําหนาย/ปลดระวาง
ราคาตามบัญชีปลายป

(หนวย : บาท)
ไกปูยาพันธุ

งบการเงินรวม
งานระหวางเลี้ยงไกปูยาพันธุเล็กรุน

รวม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนตนทุนงานระหวางเลี้ยง
จําหนาย
คาเสื่อมพันธุประจําป
คาเสื่อมพันธุสําหรับสวนที่จําหนาย/ปลดระวาง
ราคาตามบัญชีปลายป

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

56,266,003.91
(51,049,076.44)
(49,266,996.27)
47,709,261.59
28,897,519.01

56,160,049.64
(56,266,003.91)
4,146,453.52
16,954,874.89

56,160,049.64
4,146,453.52
(51,049,076.44)
(49,266,996.27)
47,709,261.59
45,852,393.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี

56,266,003.91
(27,368,484.90)
28,897,519.01

16,954,874.89
16,954,874.89

73,220,878.80
(27,368,484.90)
45,852,393.90
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยจํานวน 2,600 หุน และ 5,000 หุน ตามลําดับ จํานวน 0.13
ลานบาท และ 0.16 ลานบาท ตามลําดับ โดยสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 97.8601 เปน
97.8666 และจากอัตรารอยละ 97.8476 เปน 97.8601 ตามลําดับ ซึ่งเปนการซื้อในราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี
สงผลใหเกิดสวนต่ําจากการซื้อเงินลงทุนจํานวน 0.10 ลานบาท และ 0.23 ลานบาท ตามลําดับ แสดงในสวน
ของผูถือหุน เนื่องจากถือเปนการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนภายหลังจากการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาวแลว
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12. ไกพอแมพันธุ-สุทธิ
ประกอบดวย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนตนทุนงานระหวางเลี้ยง
จําหนาย
คาเสื่อมพันธุประจําป
คาเสื่อมพันธุสําหรับสวนที่จําหนาย/ปลดระวาง
ราคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อ
รับโอน/(โอนออก)
คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนตนทุนงานระหวางเลี้ยง
จําหนาย
คาเสื่อมพันธุประจําป
คาเสื่อมพันธุสําหรับสวนที่จําหนาย/ปลดระวาง
ราคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมพันธุสะสม
ราคาตามบัญชี
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(หนวย : บาท)

ไกพอ แมพันธุ

งบการเงินรวม
งานระหวางเลี้ยงไก
พอแมพันธุเล็กรุน

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

387,832,920.41
(372,428,072.32)
(316,019,765.50)
302,379,729.71
172,436,012.41

441,780,271.64
(387,832,920.41)
23,113,945.44
194,213,591.91

441,780,271.64
23,113,945.44
(372,428,072.32)
(316,019,765.50)
302,379,729.71
366,649,604.32

338,761,201.68
(166,325,189.27)
172,436,012.41

194,213,591.91
194,213,591.91

532,974,793.59
(166,325,189.27)
366,649,604.32

รวม
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ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
อาคาร

รวม

195,567,353.20
48,847,096.60
(7,086,940.00)
237,327,509.80
80,800,000.00
20,000,000.00
(55,540,800.00)
282,586,709.80

103,102,395.12
1,227,941.00
104,330,336.12
5,201,286.98
2,035,830.00
111,567,453.10

298,669,748.32
50,075,037.60
(7,086,940.00)
341,657,845.92
86,001,286.98
22,035,830.00
(55,540,800.00)
394,154,162.90

(43,460.00)
(43,460.00)
(48,497.55)
(91,957.55)

(7,109,786.23)
(5,254,026.57)
(12,363,812.80)
(5,258,053.05)
(17,621,865.85)

(7,109,786.23)
(5,297,486.57)
(12,407,272.80)
(5,306,550.60)
(17,713,823.40)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(28,458,073.85)
27,142,731.85
(1,315,342.00)
(1,315,342.00)

(82,299.66)
(82,299.66)
(82,299.66)

(28,458,073.85)
27,060,432.19
(1,397,641.66)
(1,397,641.66)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

235,968,707.80
281,179,410.25

91,884,223.66
93,863,287.59

327,852,931.46
375,042,697.84
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13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธิ
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(หนวย : บาท)
ที่ดินและ
สวนปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

180,124,674.97
969,933.60
181,094,608.57
(55,540,800.00)
125,553,808.57

272,719,233.72
272,719,233.72
5,201,286.98
2,035,830.00
(4,812,914.05)
275,143,436.65

452,843,908.69
969,933.60
453,813,842.29
5,201,286.98
2,035,830.00
(4,812,914.05)
(55,540,800.00)
400,697,245.22

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(43,460.00)
(43,460.00)
(48,497.55)
(91,957.55)

(150,061,022.44)
(12,364,629.24)
(162,425,651.68)
(12,124,602.40)
3,926,127.90
(170,624,126.18)

(150,061,022.44)
(12,408,089.24)
(162,469,111.68)
(12,173,099.95)
3,926,127.90
(170,716,083.73)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(13,976,286.50)
13,933,086.50
(43,200.00)
(43,200.00)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

181,007,948.57
125,418,651.02
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110,293,582.04
104,519,310.47

(13,976,286.50)
13,933,086.50
(43,200.00)
(43,200.00)
291,301,530.61
229,937,961.49
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคา
ราคาทุนจํานวน 279.44 ลานบาท และ 277.02 ลานบาท ตามลําดับ เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อ
ที่กลุมบริษัทไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 17
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนที่ดิน และอาคารที่กลุมบริษัทถือครองไวโดย
ที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคต และมีไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาตามบัญชีจํานวน
375.04 ลานบาท และ 321.70 ลานบาท ตามลําดับ และมีมูลคายุติธรรมจํานวน 872.85 ลานบาท และ
835.42 ลานบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาตามบัญชีจํานวน
229.94 ลานบาท และ 291.30 ลานบาท ตามลําดับ และมีมูลคายุติธรรมจํานวน 620.23 ลานบาท และ
687.86 ลานบาท ตามลําดับ
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- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาราคาทุนจํานวนเงิน 0.88 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่กลุมบริษัท
ไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 17

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาเสื่อมราคาที่โอนเขาตนทุนงานระหวางเลี้ยง
คาเสื่อมราคาที่โอนเขาตนทุนงานระหวางกอสราง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาเสื่อมราคาที่โอนเขาตนทุนงานระหวางเลี้ยง
คาเสื่อมราคาที่โอนเขาตนทุนงานระหวางกอสราง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประกอบดวย

465,930,706.95

527,613,865.88

2,839,789,772.98

2,789,654,363.72

-

(2,290,850,334.63)
(211,038,943.52)
23,055.28
(2,501,866,222.87)
(215,834,832.87)
3,958,717.96
47,489.94
(2,713,694,847.84)

(18,622,803.11)
(2,096,347.68)
(20,719,150.79)
(2,245,249.40)
(22,964,400.19)

(43,200.00)
(43,200.00)

4,946,072,737.19
499,017.92
344,971,887.76
(23,056.28)
5,291,520,586.59
1,012,784.53
267,845,993.75
(4,858,914.05)
(2,035,830.00)
5,553,484,620.82

485,411,966.84
1,281,090.90
486,693,057.74
44,680.00
63,883,728.33
550,621,466.07

886,118,100.88

844,363,331.80

-

(1,486,456,800.48)
(152,417,235.49)
4,479,600.76
(1,634,394,435.21)
(152,867,398.50)
5,186,018.13
(47,489.94)
(1,782,123,305.52)

2,327,396,146.67
47,237,044.24
108,604,197.86
(4,479,621.76)
2,478,757,767.01
40,491,449.64
154,256,655.23
(5,264,465.48)
2,668,241,406.40

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ

163,862,550.69

161,875,920.56

-

(631,911,165.00)
(58,006,258.14)
5,794,483.86
(684,122,939.28)
(62,688,896.45)
2,347,494.21
(744,464,341.52)

789,150,718.03
23,132,217.29
39,567,160.84
(5,851,236.32)
845,998,859.84
26,230,855.34
38,567,589.19
(2,470,412.16)
908,326,892.21

เครื่องมือเครื่องใช

84,083,826.20

99,122,626.58

-

(226,596,855.89)
(38,324,807.66)
3,348,269.10
(261,573,394.45)
(41,388,793.82)
4,115,371.24
(298,846,817.03)

336,225,405.57
15,555,114.61
12,413,043.84
(3,497,542.99)
360,696,021.03
21,768,042.25
5,007,824.36
(4,541,244.41)
382,930,643.23

งบการเงินรวม
เครื่องใชสํานักงาน

236,489,954.61

196,151,750.00

-

(413,473,329.63)
(50,832,030.27)
6,478,793.98
(457,826,565.92)
(70,234,679.68)
13,699,537.57
(514,361,708.03)

534,475,471.35
62,179,281.56
65,561,253.52
(8,237,690.51)
653,978,315.92
52,491,640.40
58,081,264.89
(13,699,558.57)
750,851,662.64

ยานพาหนะ

8,728.04

38,099.16

-

(964,230.06)
(40,309.78)
(1,004,539.84)
(29,371.12)
(1,033,910.96)

1,042,639.00
1,042,639.00
1,042,639.00

948,376,015.98

667,769,051.38

-

-

582,436,077.61
610,106,820.41
68,339,040.64
(9,520,796.22)
(583,592,091.06)
667,769,051.38
745,711,253.04
91,848,712.04
(14,698,540.04)
(542,254,460.44)
948,376,015.98

สินทรัพยถาวรอื่น งานระหวางกอสรางและงานระหวางประกอบ

517,405,143.97
27,260,398.96
620,908.45

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

5,686,342,815.26

5,224,905,850.15

(43,200.00)
(43,200.00)

(5,068,875,518.80)
(512,755,932.54)
20,124,202.98
(5,561,507,248.36)
(545,289,221.84)
29,307,139.11
(6,077,489,331.09)

10,002,211,162.26
759,990,586.93
639,456,584.46
(31,609,944.08)
(583,592,091.06)
10,786,456,298.51
887,750,705.20
679,491,767.79
(45,533,134.71)
(544,290,290.44)
11,763,875,346.35

รวม

(หนวย : บาท)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
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(18,622,803.11)
(2,096,347.68)
(20,719,150.79)
(2,245,249.40)
(22,964,400.19)

92,379,806.65

154,059,965.58

คาเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มูลคาสุทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

112,710,900.54
388,056.90
113,098,957.44
41,680.00
63,883,728.33
177,024,365.77

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

480,780,205.29

512,375,884.27

(359,354,841.68)
(35,354,026.42)
23,055.28
(394,685,812.82)
(36,595,878.62)
32,590.06
(431,249,101.38)

879,259,463.61
499,017.92
27,326,271.84
(23,056.28)
907,061,697.09
725,846.78
6,323,592.80
(46,000.00)
(2,035,830.00)
912,029,306.67

ที่ดินและ
อาคารสิ่งปลูกสราง
สวนปรับปรุงที่ดิน และสวนปรับปรุง

443,925,467.54

420,817,053.34

(557,804,887.41)
(81,972,613.66)
309,778.76
(639,467,722.31)
(78,232,479.67)
(717,700,201.98)

1,027,723,428.61
23,397,156.77
9,473,980.03
(309,789.76)
1,060,284,775.65
7,300,943.66
94,039,950.21
1,161,625,669.52

เครื่องจักร
และอุปกรณ
163,468,411.51
4,359,778.60
8,013,493.64
(1,081,758.04)
174,759,925.71
11,037,568.57
805,261.92
(132,002.50)
186,470,753.70

25,841,727.35

32,409,098.25

43,401,382.46

51,479,977.08

(99,190,894.75) (105,008,843.20)
(11,410,223.50) (19,350,702.84)
416,790.56
1,079,597.41
(110,184,327.69) (123,279,948.63)
(12,161,690.64) (19,900,149.35)
110,726.74
(122,346,018.33) (143,069,371.24)

132,607,207.19
5,418,057.91
4,985,456.27
(417,295.43)
142,593,425.94
4,171,136.79
1,423,182.95
148,187,745.68

เครื่องมือ
เครื่องใช

32,156,249.67

24,642,936.27

(87,734,165.35)
(9,667,031.51)
959,678.38
(96,441,518.48)
(10,704,887.00)
5,150,829.23
(101,995,576.25)

110,866,235.13
11,226,498.13
(1,008,278.51)
121,084,454.75
11,911,725.40
6,306,480.00
(5,150,834.23)
134,151,825.92

40,101,488.83

99,616,146.54

-

31,302,624.11
28,375,411.03
39,938,111.40
99,616,146.54
57,981,598.28
(117,496,255.99)
40,101,488.83

งานระหวางกอสราง
และงานระหวางประกอบ

4,872.63

-

-

90,611,012.79
(90,611,012.79)
12,158,113.16
(12,153,240.53)
4,872.63

สินทรัพย
ระหวางทาง

159,850,945.61
159,840,334.68

1,220,271,359.35

1,233,720,902.40

(1,539,324,669.37)

(1,227,716,435.50)
(159,850,945.61)
2,788,900.39
(1,384,778,480.72)
(159,840,334.68)
5,294,146.03

2,457,938,270.70
164,274,990.05
89,737,313.18
(2,840,178.02)
(90,611,012.79)
2,618,499,383.12
105,328,612.64
172,782,196.21
(122,825,092.72)
(14,189,070.53)
2,759,596,028.72

รวม

(หนวย : บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องใช
ยานพาหนะ
สํานักงาน

147

46

148
47
Annual Report 2013 | Financial Statements 2013

- งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยสามแหงไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของงานระหวางกอสราง 15.89 ลานบาท และ 12.60 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนตนทุนการกูยืม
ที่เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักแตละเดือนของเงินกูทั้งสิ้นที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปโดยป 2556 อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.68-6.00 ตอป และป 2555 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.95-8.25 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร ที่มีอยูแลวมูลคา
ตามบัญชีจํานวน 227.46 ลานบาท และ 240.58 ลานบาท ตามลําดับ และที่จะมีขึ้นในภายหนาเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันสินเชื่อที่กลุมบริษัทไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยทั้งหาแหงมีสินทรัพยที่คํานวนคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุน 2,627.55 ลานบาท และ 2,489.39 ลานบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร
ที่มีอยูแลวมูลคาตามบัญชีจํานวน 630.90 ลานบาท และ 617.50 ลานบาท ตามลําดับ และที่จะมีขึ้นในภายหนา
เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่กลุมบริษัทไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่คํานวนคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุน 766.82 ลานบาท และราคาทุน 722.77 ลานบาท ตามลําดับ
15. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 322,435,790.92 320,437,297.42 250,134,426.74 240,923,037.26
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ
322,435,790.92 320,437,297.42 250,134,426.74 240,923,037.26

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

149
48

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ไกพอแมพันธุ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไมเกิน 5 ป
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเปน
รายไดหรือ
คาใชจาย
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 28)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

7,260,640.94
(982,094.12) 6,278,546.82
7,353,543.95 (3,339,828.40) 4,013,715.55
113,177,160.92 (14,762,238.38) 98,414,922.54
20,379,952.23 (3,452,928.51) 16,927,023.72
732,453.88
(257,539.27)
474,914.61
56,835,067.13 (4,892,765.04) 51,942,302.09
114,698,478.37 29,685,887.22 144,384,365.59
320,437,297.42 1,998,493.50 322,435,790.92

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

งบการเงินรวม
บันทึกเปน
รายไดหรือ
คาใชจาย
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 28)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเปน
ณ วันที่
1 มกราคม
รายไดหรือ
31 ธันวาคม
2556
คาใชจาย
2556
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 28)
4,372,250.13
113,177,160.92
24,076,191.39
99,297,434.82
240,923,037.26

(1,615,213.70)
(14,762,238.38)
(2,370,543.48)
27,959,385.04
9,211,389.48

2,757,036.43
98,414,922.54
21,705,647.91
127,256,819.86
250,134,426.74

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเปน
ณ วันที่
1 มกราคม
รายไดหรือ
31 ธันวาคม
2555
คาใชจาย
2555
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หมายเหตุ 28)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ไกพอแมพันธุ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไมเกิน 5 ป
รวม

9,680,325.73 (2,419,684.79) 7,260,640.94
5,959,571.77 1,393,972.18
7,353,543.95
25,178,305.35 87,998,855.57 113,177,160.92
18,060,814.03 2,319,138.20 20,379,952.23
1,347,815.31
(615,361.43)
732,453.88
70,218,708.77 (13,383,641.64) 56,835,067.13
114,698,478.37 114,698,478.37
130,445,540.96 189,991,756.46 320,437,297.42

1,989,936.59
2,382,313.54
25,178,305.35 87,998,855.57
29,933,009.10 (5,856,817.71)
99,297,434.82
57,101,251.04 183,821,786.22

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สุทธิ

(730,675.50)
730,675.50
129,714,865.46 190,722,431.96 320,437,297.42

(866,250.00)
866,250.00
56,235,001.04 184,688,036.22 240,923,037.26

4,372,250.13
113,177,160.92
24,076,191.39
99,297,434.82
240,923,037.26
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
ประกอบดวย

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําเร็จรูป
13,439,411.62
3,181,886.37
16,621,297.99
5,775,793.13
22,397,091.12

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(5,635,970.14)
(2,994,305.68)
(8,630,275.82)
(3,738,842.63)
(12,369,118.45)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

7,991,022.17
10,027,972.67

คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2,994,305.68
3,738,842.63

17. สินเชื่อและการค้ําประกันจากสถาบันการเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจาหนี้ทรัสตรีซีทของกลุมบริษัท ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โรงงาน อาคารชุดเพื่อเชา
เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูและที่จะมีขึ้นในอนาคตของกลุมบริษัท และไดโอนผลประโยชนจากการ
ประกันภัยในทรัพยสินของกลุมบริษัทใหกับสถาบันการเงิน
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กลุมบริษัทไดรับสินเชื่อในรู ปของวงเงินกูระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวของกันวงเงินรว ม
จํานวน 2,000.00 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 5.50 ตอป และมีระยะเวลาการกูยืมไมเกิน 10 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
18. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,995,000,000.00 1,990,000,000.00 1,500,000,000.00 1,720,000,000.00
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
51,894,386.21 1,542,732,267.60
รวม
2,046,894,386.21 3,532,732,267.60 1,500,000,000.00 1,720,000,000.00

18.1 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขดังนี้
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยสองแหงมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จํานวน 495.00 ลานบาท และ 270.00 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 เดือน และ 1-3 เดือน ตามลําดับ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
2.68-2.80 ตอป และ 2.97-3.30 ตอป ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,500.00
ลานบาท และ 1,720.00 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยหลายแหงในรูปตั๋ว
สัญญาใชเงินอายุ 30 วัน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.68-2.75 ตอป และ
2.95-3.55 ตอป ตามลําดับ
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กลุมบริษัทไดรับสินเชื่อในรู ปของวงเงินกูระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวของกันวงเงินรว ม
จํานวน 2,000.00 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 6.00 ตอป และมีระยะเวลาการกูยืมไมเกิน 5 ป
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
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18.2 เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เจาหนี้ทรัสตรีซีทมีการคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 2.60 ตอป และรอยละ 0.71-3.29 ตอป ตามลําดับ ภายใตเงื่อนไขสัญญาทรัสตรีซีท
กลุมบริษัทไดรับสินคาที่สั่งเขามาโดยการใชสินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น กลุมบริษัทจึงมี
ภาระผูกพันตอสถาบันการเงินสําหรับคาสินคาดังกลาวทั้งที่เก็บไวหรือจําหนายไป
หลักทรัพยค้ําประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 17
19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประกอบดวย

เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคาบุคคลหรือกิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่น
เจาหนี้คาทรัพยสิน
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนา
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
78,924,004.11
1,304,455.26
646,875,875.76 838,182,839.98
725,799,879.87 839,487,295.24
68,439.43
67,357.81
20,633,925.92
14,131,321.75
27,900,704.58
28,517,905.18
136,103,453.13 133,591,277.03
10,611,762.05
11,659,313.98
195,318,285.11 187,967,175.75
921,118,164.98 1,027,454,470.99

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
54,176,852.53 351,560,179.53
112,593,818.21 121,870,532.73
166,770,670.74 473,430,712.26
143,218.12
142,158.84
10,971,486.06
6,198,642.58
7,788,838.18
803,204.77
67,756,540.95 68,869,871.67
5,746,340.67
5,233,730.59
92,406,423.98 81,247,608.45
259,177,094.72 554,678,320.71

20. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
สุทธิ

GFPT Public Company Limited Annual Report 2013

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
160,000,000.00 240,000,000.00
(80,000,000.00) (80,000,000.00)
80,000,000.00 160,000,000.00
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ยอดคงเหลือตนงวด
จายคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
240,000,000.00 320,000,000.00
(80,000,000.00) (80,000,000.00)
160,000,000.00 240,000,000.00

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งโดยมีวงเงิน กู
400.00 ลานบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 160.00 ลานบาท และ
240.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีกําหนดจายคืนเงินตน ทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด งวดละ 20.00 ลานบาท
เริ่มชําระงวดแรกในวันทําการสุดทายของเดือนที่ 13 นับแตเดือนที่มีการเบิกรับเงินกูงวดแรกเปนตนไป
และงวดตอๆไปชําระทุกวันทําการสุดทายของเดือนที่ถึงกําหนดชําระ โดยมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแตเดือนที่ 1
นับแตเดือนที่มีการเบิกรับเงินกูงวดแรกถึงเดือนที่ 12 ในอัตราเทากับอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกดวย
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.35 ตั้งแตเดือนที่ 13 เปนตนไปในอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกดวยอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.75
เงินกูระยะยาวทั้งจํานวนของบริษัทยอยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้น
ในภายหนาจากโครงการขยายกําลังการผลิตโรงเลี้ยงไก และมีบริษัทใหญรวมค้ําประกัน
21. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนงวด 270,724,632.45 253,193,907.00
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน
16,556,961.88 18,521,869.58
ดอกเบี้ยจาย
9,409,224.94 8,875,676.87
หัก ผลประโยชนจายระหวางงวด
(4,434,732.00) (9,866,821.00)
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันปลายงวด 292,256,087.27 270,724,632.45

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
109,886,640.82 103,544,170.00
7,622,043.18 8,669,646.61
3,964,289.62 3,779,362.21
(3,096,048.00) (6,106,538.00)
118,376,925.62 109,886,640.82
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
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ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน ดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

รอยละ 3.65
รอยละ 5.00
รอยละ 0.01-1.00
55 ป

22. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย

คาตอบแทนสิทธิการเชารอการตัดบัญชี
หัก สิทธิการเชาที่รับรูเปนรายไดในงวด
สุทธิ
เงินค้ําประกัน
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
40,356,000.00
(220,524.58)
40,135,475.42
23,408,465.24 22,256,874.05 11,308,699.88 10,573,537.69
63,543,940.66 22,256,874.05 11,308,699.88 10,573,537.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาตอบแทนสิทธิการเชารอการตัดบัญชีของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
เปนคาตอบแทนจากสัญญาเชาที่ดินกับบริษัทฯแหงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป โดยใหเริ่มนับตั้งแต
วันที่ครบกําหนด 6 เดือน หลังจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา ณ สํานักงานที่ดินแลวเสร็จเปนตนไป
(“เปนวันเริ่มสัญญาเชา”) ซึ่งรับรูรายไดคาเชาจากสัญญาเชาที่ดินดังกลาวตามวิธีเสนตรง นับตั้งแตวันที่
สัญญาเชาที่ดินเริ่มมีผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีมูลคาที่จะไดรับชําระจนสิ้นสุดสัญญาดังนี้

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
1.51
6.05
50.77
58.33
-
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การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
จํานวนหุน
(หนวย : หุน)

หุนสามัญ
(หนวย : บาท)

ทุนจดทะเบียน (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุนเพิ่มระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

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

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (มูลคาหุนละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุนเพิ่มระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

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

24. สวนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบั ญญั ติ แ หงพระราชบั ญญั ติ บริ ษัทมหาชนจํากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่
บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง
(“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
25. จายเงินปนผล
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2554 โดยเสนอจายเงินปนผลหุนละ 0.33 บาท
จํานวนหุนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจํานวน 1,253,821,000 หุน เปนจํานวน 413.76 ลานบาท
(จายจริงจํานวน 413.74 ลานบาท) ปจจุบันจายเงินปนผลแลวทั้งจํานวน
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26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมและการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอ
ทุนไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราหนี้สินตอทุนเปน 0.76 : 1
และ1.22 : 1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราหนี้สินตอทุนเปน 0.96 : 1 และ 1.40 : 1
ตามลําดับ
27. คาใชจายตามลักษณะ
ประกอบดวย

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
24,152,291.08 (171,097,576.94)
41,062,624.34 (195,596,658.23)
วัตถุดิบใชไปและคาใชจายการผลิตอื่น
11,616,970,228.95 11,895,082,535.78 5,701,326,700.01 5,405,957,935.49
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
6,038,848.15
11,097,155.97
โอนกลับขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือไมเคลื่อนไหว
(4,270,997.51)
(7,252,565.98)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
408,146,928.19
คาใชจายพนักงาน
1,772,099,892.06 1,580,618,423.93
947,260,391.15
837,639,638.45
คาตอบแทนผูบริหาร
62,586,757.00
46,236,851.00
36,661,122.00
29,023,312.00
คาเสื่อมราคา
522,711,694.57
495,617,208.10
172,013,434.63
172,259,034.85
คาเสื่อมพันธุ
365,286,761.77
396,372,988.72
คาใชจายตัดจาย
3,738,842.63
2,994,305.68
3,738,842.63
2,994,305.68
คาขนสง
295,744,488.24
320,317,765.98
102,274,544.65
100,319,792.07
คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน
22,433,292.25
20,149,461.22
8,490,968.31
8,052,315.00
คาสาธารณูปโภค
612,050,884.66
572,084,473.69
233,129,060.80
216,919,066.40
คาธรรมเนียม
9,201,652.81
8,951,222.29
2,731,047.46
2,541,447.28
คาใชจายในการเดินทาง
27,305,921.24
24,119,084.80
4,794,029.46
5,177,310.20
คาสงเสริมการขาย
16,287,685.93
19,148,963.86
715,194.13
971,695.82
26,083,102.98
(กําไร)ขาดทุนจากการขายไกพอแมพันธุปลดระวาง
(20,144,169.39)
ขาดทุนจากการขายไกปูยาพันธุปลดระวาง
510,918.35
1,157,426.96
ขาดทุนจากการทําลายลูกไก
1,836,129.80
5,166,673.77
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
5,399,940.28
138,680.67
คาใชจายอื่น
161,482,558.90
130,410,204.23
45,510,050.75
44,447,716.68
รวม
15,495,384,773.62 15,379,590,644.87 7,292,455,444.34 7,049,950,995.85
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีรายละเอียดดังนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

งบการเงินรวม
2556
2555
14,541,887.53
573,867.19

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว (43,794,662.71) (220,989,233.89) (40,636,133.47) (197,809,536.46)
การลดอัตราภาษีเงินได
41,796,169.21
30,266,801.93 31,424,743.99
13,121,500.24
รวม
12,543,394.03 (190,148,564.77) (9,211,389.48) (184,688,036.22)
(หนวย : บาท)
งบการเงินฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือ
เปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี ดังนี้
คาเสื่อมราคารถยนตที่มีมูลคาเกิน 1 ลานบาท
ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินปนผลรับ
ขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
รายไดภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556
2555
666,418,680.23 (141,382,320.90) 179,193,023.86 (754,564,083.21)
รอยละ 0
รอยละ 20
รอยละ 0
รอยละ 23
(28,276,464.18)
- (173,549,739.14)

-

522,760.71
(1,044,920.20)
769,829.30
(12,859,983.90)
(86,345,595.49)
127,256,819.86
(22,446.10)
(31,424,743.99)
40,636,133.47
9,211,389.48

-

683,979.15
2,846,632.08
93,873,793.48
1,127,551.08
(20,561,981.37)
99,297,434.82
(3,717,670.10)
(13,121,500.24)
197,809,536.46
184,688,036.22
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28. คาใชจายภาษีเงินได
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พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร
ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ
2557 ตามลําดับ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดถูกวัดมูลคาใหมดวยอัตราภาษีเงินไดใหมดังกลาว
ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ
20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
29. ประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับ
สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 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 สิทธิประโยชนที่ไดรับรวมทั้งการไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่อนุมัติ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลา 8 ป และใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่
ไดรับการส งเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
สวนของบริษัทฯ
บัตรสงเสริมเลขที่
1776(2)/2545
1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

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

ประเภทกิจการทีส่ งเสริม
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ ไก
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ ไก
ผลิตไกชําแหละ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ ไก
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วันที่เริ่มมีรายได
วันหมดอายุ
21 มกราคม 2548 20 มกราคม 2556
23 กรกฎาคม 2550 22 กรกฎาคม 2558
1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562
15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562
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บัตรสงเสริมเลขที่
ลงวันที่
ประเภทกิจการทีส่ งเสริม
1429(2)/2546
21 สิงหาคม 2546 ผลิตไขไกเชื้อ
1850(2)/2548
20 กันยายน 2548 ผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว
1173(2)/2553
16 กุมภาพันธ 2553 ผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว
1932(2)/2548
11 ตุลาคม 2548 ผลิตลูกไกพอแมพันธุเนื้อ
1632(2)/2546 11 พฤศจิกายน 2546 เลี้ยงไกเนื้อ
1571(2)/2551
6 มิถนุ ายน 2551 เลี้ยงไกเนื้อ
2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เลี้ยงไกเนื้อ
1341(2)/2552
28 เมษายน 2552 เลี้ยงไกเนื้อ
1470(2)/2552
5 มิถนุ ายน 2552 เลี้ยงไกเนื้อ
1897(2)/2553
24 สิงหาคม 2553 เลี้ยงไกเนื้อ
1591(2)/2553
8 มิถนุ ายน 2553 ผลิตลูกไก
1187(2)/2553
24 กุมภาพันธ 2553 ผลิตลูกไก
1898(2)/2553
24 สิงหาคม 2553 เลี้ยงไกเนื้อ
2106(2)/2553
19 ตุลาคม 2553 เลี้ยงไกเนือ้
2107(2)/2553
19 ตุลาคม 2553 เลี้ยงไกเนือ้
2108(2)/2553
19 ตุลาคม 2553 เลี้ยงไกเนือ้
1674(2)/2554
9 มิถนุ ายน 2554 เลี้ยงไกเนือ้
1022(2)/2555
12 มกราคม 2555 เลี้ยงไกเนือ้

วันที่เริ่มมีรายได
14 มิถุนายน 2549
1 มิถนุ ายน 2552
12 กรกฎาคม 2555
9 กันยายน 2549
12 พฤษภาคม 2548
17 เมษายน 2553
8 ตุลาคม 2553
9 มิถนุ ายน 2554
5 มิถนุ ายน 2554
25 ตุลาคม 2554
22 สิงหาคม 2556
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได
ยังไมมีรายได

วันหมดอายุ
13 มิถุนายน 2557
31 พฤษภาคม 2560
11 กรกฎาคม 2563
8 กันยายน 2557
11 พฤษภาคม 2556
16 เมษายน 2561
7 ตุลาคม 2561
8 มิถนุ ายน 2562
4 มิถนุ ายน 2562
24 ตุลาคม 2562
21 สิงหาคม 2564
-

(หนวย : บาท)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กิจการที่ไมไดรับ
รวม
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการลงทุน
7,686,708,947.93
4,611,100,019.89
3,075,608,928.04
(3,722,205,329.25)
(3,201,637,756.22)
(6,923,843,085.47)
888,894,690.64
(126,028,828.18)
762,865,862.46
61,289,744.05
160,782,598.44
222,072,342.49
(110,277,927.36)
(12,333,813.04)
(122,611,740.40)
(119,248,243.63)
(126,752,374.84)
(246,000,618.47)
(54,239,583.47)
(37,049,903.28)
(91,289,486.75)
666,418,680.23
(141,382,320.90)
525,036,359.33
9,211,389.48
9,211,389.48
666,418,680.23
(132,170,931.42)
534,247,748.81
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(หนวย : บาท)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
กิจการที่ไดรับ
กิจการที่ไมไดรับ
รวม
การสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการลงทุน
6,302,405,614.03
3,232,273,438.69
3,070,132,175.34
(2,867,648,687.76)
(3,436,796,445.26)
(6,304,445,133.02)
364,624,750.93
(366,664,269.92)
(2,039,518.99)
33,885,544.92
202,560,143.35
236,445,688.27
(96,024,473.32)
(16,925,646.24)
(112,950,119.56)
(90,493,137.04)
(133,915,678.04)
(224,408,815.08)
(408,146,928.19)
(408,146,928.19)
(32,799,661.63)
(31,471,704.17)
(64,271,365.80)
179,193,023.86
(754,564,083.21)
(575,371,059.35)
184,668,036.22
184,668,036.22
179,193,023.86
(569,896,046.99)
(390,703,023.13)

30. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (หนวย : บาท)
1,503,621,696.57 231,620,746.20 534,247,748.81 (390,683,023.13)
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว (หนวย : หุน)
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท/หุน)
1.20
0.18
0.43
(0.31)

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจชําแหละไก ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกเนื้อ ธุรกิจอาหาร
สัตว ธุรกิจไกพอแมพันธุ ธุรกิจจําหนายลูกไก ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป และธุรกิจ
ไกปูยาพันธุ กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของแตละสวนงานนั้นเกิดขึ้นจากยอดรายไดหักตนทุนขาย
และคาใชจายในการขายและบริหารที่ระบุไดของสวนงานธุรกิจนั้น
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สวนงาน
สวนงาน สวนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ชําแหละไก ฟารมเลี้ยง อาหารสัตว
ไกเนื้อ
7,035.44
3,397.49 4,817.96
รายไดจากการขาย-ลูกคาทั่วไป
- โอนระหวางสวนงาน
651.27
4,253.28 6,351.54
7,686.71
7,650.77 11,169.50
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
548.12
85.81
708.70
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตนทุนทางการเงิน
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สินทรัพยตามสวนงาน
- สินทรัพยถาวร
950.60
1,821.57 1,256.05
- สินทรัพยถาวรสวนกลาง
269.67
0.38
76.97
- สินทรัพยอื่น ๆ
1,286.08
747.96 2,420.58
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

รายไดจากการขาย-ลูกคาทั่วไป
- โอนระหวางสวนงาน

สวนงาน สวนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ชําแหละไก ฟารมเลี้ยง
ไกเนื้อ
5,803.86
3,005.79

สวนงาน
ธุรกิจ
อาหารสัตว
5,294.03

498.55
3,832.89 5,936.30
6,302.41
6,838.68 11,230.33
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
(194.83)
(9.92)
473.72
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตนทุนทางการเงิน
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สินทรัพยตามสวนงาน
- สินทรัพยถาวร
- สินทรัพยถาวรสวนกลาง
- สินทรัพยอื่น ๆ
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม

950.27
283.45
1,201.51

1,661.13
0.50
693.54

1,312.24
72.77
3,437.68

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการ
รวม
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน สวนงาน
ตัดบัญชี
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ
จําหนาย
ไก
ไกปูยาพันธุ
พอแมพันธุ ลูกไก อาหารแปรรูป
481.18
101.03
840.69
25.24
16,699.03
1,653.86
8.59
135.82
(13,054.36)
2,135.04
101.03
849.28
161.06
(13,054.36) 16,699.03
82.03
18.89
1.39
50.21
1,495.15
220.72
(185.53)
(12.54)
(14.18)
1,503.62
1,009.43
1.27
613.46

10.55

19.19
47.33
53.93

233.84
0.04
86.61

งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สวนงาน
สวนงาน
สวนงาน สวนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑ
จําหนาย
ไก
ไกปูยาพันธุ
พอแมพันธุ ลูกไก อาหารแปรรูป
470.05
136.10
607.67
52.31
1,592.82
2,062.87
(65.55)

136.10
2.67

10.66
618.33
2.31

128.95
181.26
62.95

673.58
1.79
533.74

12.24

18.58
44.35
44.44

206.19
0.06
80.28

5,290.68
395.66
5,219.17
2,197.64
13,103.15
(หนวย : ลานบาท)

รายการ
ตัดบัญชี

(12,000.17)
(12,000.17)

รวม

15,369.81
15,369.81
271.35
(74.39)
(147.23)
190.15
(8.26)
231.62
4,821.99
402.92
6,003.43
1,960.91
13,189.25
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เกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม
(แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6.2)
สวนเกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกิดขึ้น
ระหวางกันที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้
รายการ
ขายสินคา
ซื้อสินคา
รายไดอื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัท มียอดขายสุทธิในประเทศ
และตางประเทศตอยอดขายรวมดังนี้

ยอดขายสุทธิในประเทศ
ยอดขายสุทธิตางประเทศ

(หนวย : รอยละตอยอดขายสุทธิรวม)
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
81.18
84.40
18.82
15.60

32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงทางการเงินโดยใชเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับ
การทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) และการทําสัญญาใช
อัตราดอกเบี้ยคงที่แทนการใชอัตราตลาด (Floating Interest Rate) อยางไรก็ตามกลุมบริษัทไมมี
นโยบายที่จะใชเครื่องมือทางการเงินดังกลาวเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยและ
หนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม
จํานวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
เงินฝากออมทรัพย
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

154.40
1,995.00
51.89
160.00
2,000.00

อัตราดอกเบี้ยตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
รอยละ
รอยละ
0.10-0.75
0.625-0.75
2.68-2.80
2.95-3.55
2.60
0.71-3.29
3.88
4.18
6.00
6.00

168.99
1,990.00
1,542.73
240.00
2,000.00

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
เงินฝากออมทรัพย
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

74.72
1,500.00
692.20

อัตราดอกเบี้ยตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
รอยละ
รอยละ
0.50
0.625-0.75
2.68-2.75
2.95-3.55
6.00
6.00

100.71
1,720.00
692.20

32.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการรับชําระ
ค าสิ นค า และจ ายชํ าระค าสิ นค าในสกุ ลเงิ นตราต างประเทศโดยการทํ าสั ญญาซื้ อ-ขายเงิ นตรา
ตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินหลายแหงสําหรับการรับและจายชําระคาสินคาและวัตถุดิบ ดังนี้

สินทรัพย
มูลคาตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
(ลานยูโร)
มูลคาตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของมูลคาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ลานบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

28.37
5.51
1,157.44
1,194.42

21.37
12.10
1,174.18
1,163.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

28.37
5.51
1,157.44
1,194.42

21.37
12.10
1,174.18
1,163.22
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หนี้สิน
มูลคาตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
มูลคาตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของมูลคาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ลานบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

0.21
7.04
7.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

0.58
17.95
17.89

-

-

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราที่กําหนด
โดยธนาคารคูสัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกเหนือจากรายการที่ไดทําการปองกันความเสี่ยงไวแลว กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สิน
ที่ไมไดปองกันความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
สินทรัพยที่ไมไดปองกันความเสี่ยง
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
หนี้สินที่ไมไดปองกันความเสี่ยง
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
(ลานเยน)

3.49
0.80

0.03
48.21
1.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
-

-

0.02
0.80

0.01
1.64

32.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อไมมากนัก เนื่องจากในสวนที่เปนการสงออก บริษัทฯ
ใหลูกคาโอนเงินใหบริษัทฯ กอนจึงจะสงมอบสินคา และลูกคาอีกสวนหนึ่งจะเปดเลตเตอรออฟ
เครดิตมาใหกับบริษัทฯ และเมื่อทําการสงมอบสินคา บริษัทฯ สามารถขายตั๋วกับธนาคารไดทนั ทีสว น
ลูกคาที่เปนการขายในประเทศ ลูกคาที่เปนผูซื้อรายยอยทั่วไปจะซื้อสินคาเปนเงินสด สวนลูกคาทีเ่ ปน
ผูสงออกรายใหญ บริษัทฯ จะพิจารณาการใหวงเงินสินเชื่อเปนรายๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อ
สินคาและความสามารถในการชําระเงินของลูกคานั้น สําหรับบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการให
สินเชื่อจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาทั่วไป โดยมีการพิจารณาความสามารถในการจาย
ชําระหนี้ของลูกหนี้การคาทั่วไปแตละรายในการพิจารณาใหสินเชื่อ และพิจารณาใหลูกหนี้การคานํา
หลักทรัพยมาค้ําประกันดวย สําหรับลูกหนี้การคาทีค่ าดวาจะไมไดรับชําระหนี้ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอแลว สวนลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทยอยเชื่อวาไมมี
ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกันจะไมชําระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้มีการคางชําระ
อยูในเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคลองทางการเงินดี และมีความสามารถในการจายชําระหนี้ได
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
กลุมบริษัทยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
33.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วงเงิน
ทั้งสิ้น
หนังสือค้ําประกัน
325.00
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 4,404.12
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
227.00
วงเงินกูยืมระยะสั้น
4,876.75
วงเงินกูยืมระยะยาว
160.00
วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,813.17
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต
360.00

2556
วงเงิน
ใชไป
91.69
1,192.79
1,995.00
160.00
223.37
-

วงเงิน
คงเหลือ
233.31
3,211.33
227.00
2,881.75
3,589.80
360.00

วงเงิน
ทั้งสิ้น
344.34
3,102.62
257.00
4,103.90
240.00
2,905.84
360.00

2555
วงเงิน
ใชไป
89.98
1,847.40
1,960.00
240.00
1,181.11
30.00

วงเงิน
คงเหลือ
254.36
1,255.22
257.00
2,143.90
1,724.73
330.00

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วงเงิน
ทั้งสิ้น
หนังสือค้ําประกัน
59.99
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 75.90
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
81.00
วงเงินกูยืมระยะสั้น
2,240.06
วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,434.25
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต
360.00

2556
วงเงิน
ใชไป
41.77
5.17
1,500.00
215.79
-

วงเงิน วงเงิน
คงเหลือ ทั้งสิ้น
18.22
59.99
70.73
71.56
81.00 101.00
740.06 2,120.00
1,218.46 1,839.81
360.00 360.00

2555
วงเงิน วงเงิน
ใชไป คงเหลือ
41.77 18.22
71.56
101.00
1,690.00 430.00
1,163.21 676.60
30.00 330.00
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32.5 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและ
เงินกูยืมระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด กลุมบริษัทจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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33.2 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บุคคล และบริษัทอื่น เกี่ยวกับสัญญาตางๆ ที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้

สัญญารับซื้อคืนไกใหญพันธุเนื้อและไกพันธุไขสาว
คาบริการสัญญาณความเร็วสูง
คาเชา:ภายใน 1 ป
1-5 ป
เกินกวา 5 ป
รวมคาเชา

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
44.68
62.84
0.02
0.20

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
-

20.82
22.94
12.41
56.17

8.24
9.11
10.13
27.48

19.98
35.24
14.12
69.34

8.17
15.82
11.36
35.35

33.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ลานบาท
ลานยูโร

34.

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

120.83
-

115.69
-

5.14
2.14

-

การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงิน
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