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Message from Chairman

สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษามาตรฐานการด�ำเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และสินค้าปศุสัตว์อย่าง
ครบวงจร
ปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�ำเร็จของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษทั ฯ ด้วยความพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับ
การแข่งขันและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการด�ำเนินงาน
ของกลุม่ บริษทั ทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้
จากการขายรวมทัง้ สิน้ 17,829 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,137 ล้านบาท หรือ
เติบโตในอัตราร้อยละ 6.81 และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,780 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 264 ล้านบาท หรือเติบโตในอัตราร้อยละ 17.40 จากปี
2556 นับเป็นการท�ำสถิติผลประกอบการที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์
อีกทั้ง บริษัทฯ และผู้บริหารยังได้รับรางวัล จากงาน SET Awards
2014 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม
(Best Company Performance Awards) รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น
(Outstanding CEO Awards) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ซึง่ เป็น
รางวัลที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และวารสารการเงินธนาคาร
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ในปี 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน
26,200 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
แปรรูปทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่ปรุงสุก ไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ได้มากขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่
ภายในประเทศยังมีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการนิยมบริโภคเนือ้
ไก่และชิ้นส่วนไก่ ซึ่งมีราคาที่คุ้มค่า และถูกกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์
ประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีความสะดวกในการน�ำเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่
ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารในธุรกิจอาหารจานด่วน ส่งผลให้
รายได้จากการขายเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่ภายในประเทศของบริษัทฯ
สูงขึ้น ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปของบริษัทฯ จึงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2556
ที่ร้อยละ 2.29

ส�ำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมส่งออกเนือ้ ไก่ของไทยในปี 2558 นี้
ประเทศไทยมีโอกาสในการส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากการที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้า
หลั ก ของไทยได้ ย กเลิก มาตรการห้า มน�ำเข้า เนื้อ ไก่สดแช่แข็งจาก
ประเทศไทยในปี 2555 และปี 2556 ปัจจุบันประเทศอื่นๆ เช่น
รัสเซีย เกาหลีใต้ แคนนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ก็ได้ทยอยเปิดให้
มีการน�ำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งจากไทยได้เช่นกัน จึงถือเป็นโอกาสที่ดี
ของอุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทยที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 หรือคิด
เป็นปริมาณกว่า 6 แสนตัน ซึ่งสูดสุงเป็นประวัติการณ์การส่งออกเนื้อ
ไก่แปรรูปของไทย
ปี 2558 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการด�ำเนิน
งานให้มปี ระสิทธิภาพ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของบริษทั ฯ ให้มคี วาม
แข็งแกร่ง เพือ่ ก้าวเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป
จากเนือ้ ไก่และสินค้าปศุสตั ว์อย่างครบวงจร โดยบริษทั ฯ ได้มแี ผนการ
ขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์
ไปจนถึ ง ฟาร์ ม ไก่ เ นื้ อ เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการเนื้ อ ไก่ ที่ ม ากขึ้ น
นอกเหนือจากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปและประเทศญีป่ นุ่ แล้ว บริษทั ฯยังมองหาโอกาสในการส่งออกไป
ยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศรัสเซีย และประเทศเกาหลีใต้
อีกด้วย
นอกจากนี้ สถานการณ์ไข้หวัดนกทีย่ งั คงระบาดอย่างต่อเนือ่ งใน
ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี
และประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเป็นความเสี่ยง และอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จึงได้เตรียมความพร้อมกับการรับมือในทุก
ปัญหาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ เร่งศึกษา วิจยั พัฒนา และปรับปรุง
ในทุกกระบวนการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าใหม่ๆ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นา่ ดึงดูดใจเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการ และรสนิยมทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภคในตลาดต่างๆ
ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวน
การผลิ ต โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด วางระบบการผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล และผ่านการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น GMP, HACCP, ISO 9001,
ISO 14001 และ The British Retail Consortium (BRC) ซึ่งเป็นหลัก
ประกันทีส่ �ำคัญต่อการขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ตอ่ ไป
โดยราบรื่น เพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพ
เป็นที่น่าพอใจต่อไปท่ามกลางกระแสการแข่งขันในตลาดโลก

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility) โดยให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพ
แวดล้อม ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
ซึง่ นอกจากการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานแต่ละแห่งของ
บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอแล้ว บริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ โดยการด�ำเนิน
งานที่ส�ำคัญก็คือ การจัดท�ำ carbon footprint เพื่อประเมินปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ซงึ่ จะเป็น
ประโยชน์ในการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อไป จากการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2557 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งบริษัทฯ สามารถ
คงรักษาระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผลการประเมินระดับ
“ดีมาก” อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท GFPT ผมขอขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของบริษทั ฯ
เสมอมา และขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจส�ำหรับ
การสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทใน
การพัฒนาบริษัทฯ ซึ่งเป็นพลังที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้บริษัทฯ มีความพร้อม
และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ซึง่ น�ำไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ บริษัทฯ คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ให้ค�ำมั่นว่า จะมุ่งมั่นและทุ่มเทด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้
ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั GFPT
เติบโตอย่างมัน่ คงและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป และหวังเป็นอย่างยิง่
ว่า เราจะได้รบั การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มทีจ่ ากทุกท่าน

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
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Company Information

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นหนึ่งในผู้น�ำอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

GFPT

KT

GP

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง
เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์มเลีย้ งไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายไข่เชือ้

ฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่าย
ลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ นือ้

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

Home Page

Home Page

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0107537001471
0 2473 8000
0 2473 8398
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

www.gfpt.co.th
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312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

www.ktfood.co.th
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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

บริษัทย่อย

FKT

MKS

GFF

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ

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

ฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

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

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

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

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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Company Information

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ที่ตั้ง

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

McKey

GFN

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ ส�ำเร็จรูป
แช่แข็ง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง
เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

0 2229 2800
0 2229 2888

Home Page

www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี

77 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้างสูง อ�ำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

เลขทะเบียนบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรศัพท์

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรสาร

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�ำระแล้ว

ทุนช�ำระแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0115536003282

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7
0 2315 4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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โทรศัพท์

0105551130397
038 932 900
038 932 999

3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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ที่ตั้ง

โทรศัพท์

0 2231 3980-7

โทรสาร

0 2231 3988

Home Page

www.amc-mri.com

Group Structure

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

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

บมจ. กรุงไทยอาหาร (KT)

98.03%

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

Keystone Foods Inc.

49.00%
99.99%

บจ. แมคคีย ฟ�ด เซอรว�สเซส
(ประเทศไทย) (McKey)

51.00%

ธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารกึ่งสำเร็จรูปแชแข็ง

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกปูยาพันธุ

บจ. ฟารมกรุงไทย (FKT)

99.99%

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกพอแมพันธุ

บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม (MKS)

Nichirei Foods Inc.

49.00%
99.99%

บจ. จ�เอฟพ�ที นิชิเร
(ประเทศไทย) (GFN)

51.00%

ธุรกิจชำแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเนื้อไก

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไกเนื้อ

บจ. จ�เอฟ ฟ�ดส (GFF)

99.99%

ธุรกิจผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
GFPT Public Company Limited Annual Report 2014
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Major Development of the Company

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิต และ
จ�ำหน่ายเนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ

2557
2556
2555
2554
2553
2551
2546
2545
2543
2541
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• ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03%
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.86% เป็น 97.87%
• ได้ท�ำการเพิ่มทุน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49.00%
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%
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%
• แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท
แต่จ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น
• ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51.00%
โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว 1,170 ล้านบาท
• 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
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 65.00% เป็น 96.50%
• ได้ท�ำการเพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท
• บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษทั จ�ำกัด” เป็น “บริษทั มหาชนจ�ำกัด”
• บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจ�ำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจ�ำกัด”
• ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน
51.00% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน และเรียกช�ำระแล้ว 100 ล้านบาท
• เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 570 ล้านบาท
• ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจในการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป
• ได้ท�ำการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
• ได้ซอื้ หุน้ 65.00% ในบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึง่ คือ บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
• ได้ท�ำการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท เพือ่ ลงทุนซือ้ หุน้ 99.99% ในบริษทั ย่อย 2 แห่ง
เพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ คือ 		
1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่
และลูกไก่พันธุ์เนื้อ
2. บริษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้
• ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานเพิ่ม ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตใน
การช�ำแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชั่วโมง
• ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จ�ำกัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด” ในเดือนธันวาคม
• ได้ท�ำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มก�ำลังการผลิต
ในการช�ำแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชั่วโมง
• ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ�ำกัด (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ได้ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์ รับซื้อหุ้นไว้ทั้งหมด
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) จ�ำกัด” โดยมีผู้ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ
1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด (ประเทศไทย) ถือหุ้นในสัดส่วน 51.00%
2. บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ�ำกัด (ประเทศนิวซีแลนด์) ถือหุ้นในสัดส่วน 34.00%
3. บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15.00%
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Business Operations

การประกอบธุรกิจ
บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั GFPT”) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2524 โดยบริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเป็นบริษทั มหาชนในปี 2537 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,000,000
บาท และทุนเรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท
บริ ษั ท GFPT เป็ น บริ ษั ท แม่ ข องกลุ ่ ม ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ
การช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุด
ที่ 118,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปี
มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท GFPT ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สาย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สาย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การด�ำเนินธุรกิจของทัง้ กลุม่ บริษทั GFPT เป็นลักษณะต่อเนือ่ งครบ
วงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 98.03% ในบริษัท กรุงไทยอาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท
บริษทั KT ด�ำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของ
บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ อาหารสัตว์บกและอาหาร
สัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับ
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP ตลอดจน
ผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป ส�ำหรับอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายให้กับผู้
เลี้ยงสัตว์น�้ำทั่วไป ในปี 2557 บริษัท KT มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น
1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิต
อาหารสัตว์น�้ำ 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีก�ำลังการผลิต
รวม 599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื้อ 1 โรง ตั้ง
อยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีก�ำลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี นอกจากนี้
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ยังมีฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ผลิตไข่เชือ้ เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั บริษทั FKT
ในปี 2557 มีก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ
เป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษทั จีพี บรีดดิง้ จ�ำกัด (“บริษทั GP”)
โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษทั GP ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ ง
ไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท FKT,
บริษัท KT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2557 บริษัท GP มี
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 1.3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่ 1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
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 ทัง้ หมด ส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุไ์ ข่ บริษทั FKT ได้น�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท KT
และผูเ้ ลีย้ งอิสระทัว่ ไปทีท่ �ำฟาร์มเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ ในปี 2557 บริษทั FKT
มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 107 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุเ์ นือ้ จ�ำนวน 6 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 2557 บริษัท
MKS มีก�ำลังการผลิตไก่เนือ้ รวมเท่ากับ 83 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์มเลีย้ ง
ไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับลูกไก่เนื้อที่
เกินก�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
จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่าน
ศูนย์จ�ำหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2557 บริษัท
GFF มีก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่
1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“บริษทั McKey”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 100 ล้านบาท
บริษทั McKey ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

เพือ่ ส่งออกไปต่างประเทศ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีก�ำลังผลิตรวมเท่ากับ
25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ
ส�ำหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ ทาง
บริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท
GFN ด�ำเนินธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนือ้ ไก่
สูงสุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 33,000 ตัน
ต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่
เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
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Income Structure

โครงสร้างรายได้
ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
คิดเป็นร้อยละ 40.36 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 27.41 สายธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 27.15 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.08 ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกส่วนงาน
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม

2555

2556

2557

37.76%

42.15%

34.44%

28.82%

27.15%

5.04%

3.96%
20

40

ชำแหละไกและแปรรูป

60

80

อาหารสัตว

รายได้แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและ
บริษัทย่อย

ดำ�เนินการ
โดย

ชำ�แหละไก่ / แปรรูป

GFPT

อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ
จำ�หน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

100

0

5.08%
20

40

60

ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก

%
การถือหุ้น

KT

98.03

FKT, GP,
MKS

99.99

KT

98.03

GFF

99.99

รวม

18

27.41%

23.99%

23.84%

0

40.36%

GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

2555
รายได้
(ล้านบาท)

80

100

0

20

40

60

80

100

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

%

2556
รายได้
(ล้านบาท)

%

2557
รายได้
(ล้านบาท)

%

5,803.86

37.76

7,035.44

42.15

7,196.20

40.36

5,294.03

34.44

4,811.39

28.82

4,886.72

27.41

3,664.25

23.84

4,004.94

23.99

4,840.26

27.15

607.67

3.96

840.69

5.04

905.50

5.08

15,369.81

100.00

16,692.46

100.00

17,828.68

100.00

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย

1) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส�ำคัญจากการลงทุน ดังนี้
จังหวัด

บัตรส่งเสริม
เลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ช�ำแหละ
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

2550 - 2558
2554 - 2562
2554 - 2562

บมจ. กรุงไทยอาหาร

ชลบุรี

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

ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2549 - 2557
2552 - 2560
2555 - 2563

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
2106(2)/2553
2107(2)/2553
1022(2)/2555

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

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

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1932(2)/2548
1233(2)/2557

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

2549 - 2557
2557 - 2565

สมุทรปราการ

2109(3)/อ./2553

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

2553 - 2559

ชลบุรี

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

ไก่ช�ำแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
ยังไม่เริ่มมีรายได้

จังหวัด

บัตรส่งเสริม
เลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

บริษัท / กิจการ
บมจ. จีเอฟพีที

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

2) ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้
บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
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Management Discussion & Analysis

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
ปี 2555

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

283

2.16

311

2.39

270

1.97

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

960

7.33

1,101

8.45

905

6.59

4,212

32.17

3,217

24.70

3,274

23.83

21

0.16

17

0.14

19

0.14

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,476

41.82

4,646

35.68

4,468

32.53

เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

1,429

10.91

1,616

12.41

1,912

13.92

ไก่ปู่ย่าพันธุ์-สุทธิ

38

0.29

46

0.35

71

0.52

ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ

288

2.20

367

2.82

407

2.96

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

328

2.50

375

2.88

369

2.68

5,225

39.90

5,686

43.66

6,146

44.74

226

1.73

241

1.85

299

2.18

85

0.65

45

0.35

65

0.47

7,619

58.18

8,376

64.32

9,269

67.47

13,095

100.00

13,022

100.00

13,737

100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,533

26.98

2,047

15.72

1,177

8.57

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,027

7.84

922

7.08

895

6.52

7

0.05

11

0.08

8

0.06

เงินกู้ยืมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

80

0.61

2,080

15.97

230

1.67

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15

0.12

28

0.22

29

0.21

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,662

35.60

5,088

39.07

2,339

17.03

เงินกู้ยืมระยะยาว

2,160

16.50

80

0.61

2,167

15.77

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

271

2.07

293

2.25

315

2.29

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

134

1.02

123

0.95

115

0.84

22

0.17

62

0.48

68

0.50

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,587

19.76

558

4.29

2,665

19.40

รวมหนี้สิน

7,249

55.36

5,646

43.36

5,004

36.43

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

5,846

44.64

7,376

56.64

8,733

63.57

13,095

100.00

13,022

100.00

13,737

100.00

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�ำหนดรับรู้ในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

20

ปี 2556

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงินรวมปีทน่ี �ำ มาแสดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดทำ�ขึน้ ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปจั จุบนั
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
ปี 2555
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ก�ำไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

ปี 2556

ปี 2557

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

ร้อยละ
98.20
1.80
100.00
(91.84)
(6.43)
(98.27)
(0.47)

ล้านบาท
16,692
312
17,004
(14,451)
(1,058)
(15,509)
221

ร้อยละ
98.17
1.83
100.00
(84.99)
(6.22)
(91.21)
1.30

ล้านบาท
17,829
246
18,075
(15,334)
(1,165)
(16,499)
325

ร้อยละ
98.64
1.36
100.00
(84.84)
(6.44)
(91.28)
1.80

197
(147)
96
146
(8)
138

1.26
(0.94)
0.61
0.93
(0.05)
0.88

1,716
(186)
(0)
1,530
(14)
1,516

10.09
(1.09)
9.00
(0.08)
8.92

1,901
(145)
42
1,798
(18)
1,780

10.52
(0.80)
0.23
9.95
(0.10)
9.85

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

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(135)

3,072

2,513

(1,991)

(1,292)

(1,340)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,230

(1,752)

(1,214)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

104

28

(41)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

179

283

311

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

283

311

270

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ: งบกระแสเงินสดปีที่น�ำ มาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดทำ�ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปัจจุบัน
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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)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย 21 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน 22 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%)
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ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1.17
0.26
(0.04)
17.17
21
73.84
5
22.26
16
10

0.91
0.27
0.63
16.04
22
77.24
5
18.46
20
7

1.91
0.46
0.68
18.21
20
75.82
5
22.04
16
9

6.48
1.28
(68.49)
0.88
2.30

13.43
10.28
179.03
8.91
22.93

13.99
10.67
132.17
9.85
22.09

1.18
14.71
1.34

11.61
30.06
1.30

13.30
31.52
1.35

1.24
0.99
0.08
(0.02)
0.00

0.77
0.57
16.18
0.20
82.12

0.57
0.41
16.11
0.20
N/A *

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�ำระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
11) อัตราก�ำไรขั้นต้น = ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ
12) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ
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) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
21) อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี /
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
(การจ่ายช�ำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ

ผลการด�ำเนินงาน

ในปี 2557 ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัททั้งในส่วนของธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป โดยส่ ว นใหญ่ ม าจากปริ ม าณการขายสิ น ค้ า ของ
กลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงยอดส่งออกเนื้อไก่แปรรูป ยอดขาย
ชิ้นส่วนไก่ในประเทศ ยอดขายอาหารสัตว์บกในประเทศ และยอด
ขายไก่เนื้อมีชีวิตที่ขายให้แก่บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) นอกจากนี้
ราคาขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศมีการปรับสูงขึ้นตามราคาตลาดเมื่อ
เทียบกับปี 2556 แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบ
จากโรคตายด่วน หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS)
จึงท�ำให้ยอดขายอาหารกุ้งลดลง ด้วยปัจจัยดังกล่าว กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายรวมในปี 2557 จ�ำนวน 17,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2556

รายได้จากการขายรวม

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมของกลุม่ บริษทั ในปี 2557
จ�ำนวน 325 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 104 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47.06
จากปี 2556 มาจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วม 2 แห่ง
ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey)
จ�ำนวน 106 ล้านบาท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(GFN) จ�ำนวน 219 ล้านบาท ซึ่งบริษัทร่วมทั้งสองแห่งมีส่วนแบ่งการ
ตลาดยอดขายเนือ้ ไก่แปรรูปส่งออก ร้อยละ 4.02 และ 5.64 ตามล�ำดับ
ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2557 มี
จ�ำนวน 1,780 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.42 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.40 เมื่อเทียบกับปี 2556 (งบปรับปรุงใหม่) ถือเป็นความ
ส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของกลุ่ม
บริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตของยอดขาย การควบคุมต้นทุนขาย และ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงการเติบโตของบริษทั
ร่วมทุนทั้งสองแห่งที่มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2557 จ�ำนวน 17,829
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,137 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81
เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็นร้อยละ 40.36 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็น
ร้อยละ 27.41 สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็น
ร้อยละ 27.15 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.08
ตามล�ำดับ
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของ
กลุ่มบริษัทในปี 2557 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 40.36 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2557 โดยกลุ่มบริษัท
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 7,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
161 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 26,200
ตัน เพิม่ ขึน้ 3,700 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.44 จากปี 2556 ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังตลาดหลักของ
บริษัทฯ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีการยกเลิกมาตรการห้ามน�ำเข้า
ไก่สดแช่แข็งของไทย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 อีกทั้งกลุ่มบริษัท
ได้มีการส่งออกสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือ
เป็นการขยายตลาดใหม่ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.41 ของราย
ได้จากการขายรวม ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์ จ�ำนวน 4,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.67 ในขณะทีย่ อด
ขายอาหารกุ้งยังได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน หรือ Emergency
Mortality Syndrome (EMS) ท�ำให้ยอดขายอาหารกุง้ ลดลงร้อยละ 9.05
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.15 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายไก่เนื้อและลูกไก่ จ�ำนวน 4,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
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835 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ที่เพิ่มขึ้น
521 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.51
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการ
เติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน 906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 จากปี 2556 จากปริมาณขายอาหาร
แปรรูปจากเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้านค้าส่งตามจังหวัด
ใหญ่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีร้านค้าส่งตามภูมิภาคทั่วประเทศจ�ำนวน
12 สาขา ใน 12 จังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยัง
มีแผนทีจ่ ะขยายร้านค้าส่งในจังหวัดอืน่ ๆ ในอนาคต เพือ่ เตรียมความ
พร้อมส�ำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2557 จ�ำนวน 15,334 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 883 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.11 จากปี 2556 ในขณะ
ที่อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 86.01 ของยอดขาย
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 86.57 ในปี 2556 แม้ว่าราคาเฉลี่ยของ
กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ปรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.11 ด้วยความสามารถในการบริหารต้นทุนที่
มีประสิทธิภาพจึงท�ำให้ต้นทุนขายปี 2557 ไม่ได้ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2556
รายได้แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย

ก�ำไรขั้นต้น
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2557 จ�ำนวน 2,495 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 254 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.30 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน จากการที่กลุ่มบริษัทเน้นการส่งออกสินค้า
เนื้อไก่แปรรูปที่มีก�ำไรขั้นต้นสูง และมีราคาขายที่ไม่ผันผวนตามราคา
ตลาด จึงท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ปรับสูงขึน้ เล็กน้อยจาก
ร้อยละ 13.43 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 13.99 ในปี 2557

รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2557 มีจ�ำนวน 246 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.81 จากปี 2556 รายได้
อืน่ ของกลุม่ บริษทั ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของรายได้จากการขาย
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.87 ในปี 2556 รายได้อนื่ ทีล่ ดลงส่วนใหญ่
มาจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 68 ล้านบาท ในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จ�ำนวน 1,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 107 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 10.16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจาก ค่าขนส่งออก ค่าฝากสินค้าส�ำเร็จรูป และต้นทุนขาย
เบ็ดเตล็ด เมื่อเทียบกับปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
กลุ่มบริษัทปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.44 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากร้อยละ 6.22 ในปี 2556

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

5,804

37.76

7,035

42.15

7,196

40.36

ธุรกิจอาหารสัตว์

5,294

34.44

4,811

28.82

4,887

27.41

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่

3,664

23.84

4,005

23.99

4,840

27.15

608

3.96

841

5.04

906

5.08

15,370

100.00

16,692

100.00

17,829

100.00

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้จากการขายรวม
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ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของ
กลุม่ บริษทั ในปี 2557 มีจ�ำนวนรวม 325 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 104
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.06 จากปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีส่วน
แบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมคคีย์
ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) จ�ำนวน 106 ล้านบาท
และจากบริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) จ�ำนวน 219
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 อัตราร้อยละ 32.21 และ 56.28 ตาม
ล�ำดับ ในปี 2557 บริษัท GFN สามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปได้
มากขึน้ เนือ่ งจากมีการเพิม่ ปริมาณการช�ำแหละไก่จากเดิมที่ 100,000
ตัวต่อวัน เป็น 120,000 ตัวต่อวัน ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ที่ผ่านมา

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ บริษทั ประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายให้กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงินจ�ำนวน 145 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 21.63 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เฉลีย่ ลดลงและจ�ำนวนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินลดลง ดังนัน้ ต้นทุน
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับร้อยละ 4.07 ลดลง
จากร้อยละ 4.41 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต้นทุนทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของรายได้รวม ลดลงจาก
ร้อยละ 1.09 ในปี 2556

ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,780 ล้านบาท หรือคิดเป็น
1.42 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 264 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
17.40 จากปี 2556 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,516
ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายของกลุ่มบริษัท
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ก�ำไรสุทธิของ
กลุ่มบริษัทปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 8.92 ในปี 2556
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ก�ำไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA)
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั มีก�ำไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบีย้ ภาษี และค่า
ตัดจ�ำหน่าย 2,907 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 299 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
11.46 เมื่อเทียบกับปี 2556 มาจากความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของกลุ่มบริษัทดีขึ้น จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม
เพิ่มขึ้นและยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ EBITDA Margin ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 16.31
ดีขึ้นจากปี 2556 ที่ร้อยละ 15.62
หน่วย : ล้านบาท

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIT)

ปี
2555
197

ปี
2556
1,716

ปี
2557
1,902

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

892

888

1,001

3

4

4

2,608

2,907

15.62

16.31

ค่าตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี 1,092
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
7.10
EBITDA Margin (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ทีร่ อ้ ยละ 22.09
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2556 อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั มีประสิทธิภาพใน
การท�ำก�ำไรทีด่ ขี นึ้ มีประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์ให้เกิดรายได้เพิม่
ขึน้ เล็กน้อย และมีความเสีย่ งลดลงจากปี 2556 ดังนี้

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)

ปี
2555
2.30

ปี
2556
22.93

ปี
2557
22.09

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)

1.28

10.28

10.67

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.34

1.30

1.35

ตัวคูณความเสี่ยง (Equity
Multiplier) (เท่า)

1.96

1.98

1.66

DuPont Analysis

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหาร
ทรัพย์สนิ
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
13,737 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,468 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 32.53 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,146 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.74 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม-สุทธิ 1,912 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 13.92 ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ 478 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.48 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.33
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น 715 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50 จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
เนือ่ งจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ 460 ล้านบาท และกลุม่
บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วม-สุทธิ เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 296 ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ลดลง
195 ล้านบาท
ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่
ร้อยละ 13.30 ดีขนึ้ จากร้อยละ 11.61 ในปี 2556 เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั
มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกหนี้การค้า
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน
39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จากปี 2556 ที่มีจ�ำนวน 37 ล้าน
บาท ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญยังอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 4.62 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จาก 22 วัน ในปี 2556 ลดลงเหลือ 20 วัน
ในปี 2557 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า ในปี 2557 เท่ากับ 18.21
เท่า เพิ่มขึ้นจาก 16.04 เท่า ในปี 2556 แสดงถึงความสามารถใน
การบริหารลูกหนี้ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วยิ่งขึ้น

สินค้าคงเหลือ
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือรวม 3,274 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
57 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.77 จากปี 2556 จากวัตถุดบิ ระหว่าง
ทางที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2557 เท่ากับ
75.82 เท่า ลดลงจากปี 2556 ที่ 77.24 เท่า กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�ำนวน 3 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่า

สินค้าคงเหลือ ลดลงจ�ำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ
0.71 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
บริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,004
ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ นิ หมุนเวียน 2,339 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 46.74 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,167 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.30 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ�ำนวน 315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30 รายได้ค่าเช่ารับล่วง
หน้าจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวน 115 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.30
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.36 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลง 642 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 11.37 จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556) จากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ลดลงจ�ำนวน 870 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้
ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัทเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท
เท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน
895 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.92 จากปี
2556 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า ในปี 2557 เท่ากับ 22.04 เท่า
เพิ่มขึ้นจาก 18.46 เท่า ในปี 2556 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2557 ที่ 16 วัน ลดลงจาก 20 วัน ในปี 2556
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 3,574 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 633 ล้านบาท
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 870 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
8,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.40
จากสิ้นปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมี
ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,780 ล้านบาท จากผลประกอบการของ
กลุ่มบริษัทที่ดีขึ้นมากในปี 2557 ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2557
เท่ากับ 6.97 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 5.88 บาทต่อหุ้น ในปี 2556
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนิ น งานเป็ น จ�ำนวน 2,513 ล้ า นบาท ลดลงจ�ำนวน 559
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2557
อยู่ที่ 9 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ 7 วัน
ในปี 2557 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ ไ ปในกิ จ กรรม
ลงทุ น จ�ำนวน 1,340 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ�ำนวน 48 ล้ า นบาท
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดีย วกัน ของปีก ่อ น โดยส่ว นใหญ่เ ป็นการ
ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรจ�ำนวน 886 ล้ า นบาท การลงทุ น ในไก่
ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 575 ล้านบาท
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น จ�ำนวน
1,214 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 538 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
จ�ำนวน 439 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 143 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ สถี ย รภาพทางการเงิ น ที่ มั่ น คง ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity
Ratio) เท่ากับ 0.57 : 1 ลดลงจาก 0.77 : 1 ในปี 2556 เนื่องจาก
มีผลการด�ำเนินงาน ในปี 2557 ดีขึ้น และมีการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดในปี 2557

ดั ง นั้ น ณ วั น สิ้ น งวด กลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ งิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 270 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 41
ล้านบาท

อีกทั้ง มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 3,574 ล้านบาท ลดลงจาก 4,207 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2556) ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับ
ต�่ำเพียง 0.41 : 1 ลดลงจาก 0.57 : 1 ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความเสี่ยงด้านการ
ผิดนัดช�ำระหนี้ต�่ำ

สภาพคล่องทางการเงิน

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน และมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง จะเห็น
ได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 1.91 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.91 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.46 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก 0.27
เท่า ในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อยู่ที่ 0.68 เท่า
เพิ่มขึ้นจาก 0.63 ในปี 2556

ในปี 2557 กลุม่ บริษทั มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ�ำนวน
1,340 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 886 ล้านบาท
ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 575 ล้านบาท

ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 กลุ่มบริษัท มีห นี้สิน หมุนเวียน
2,339 ล้ า นบาท โดยเป็ น เงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น
1,177 ล้ า นบาท เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น 895 ล้ า นบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 37 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงินครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี 230 ล้านบาท
ส�ำหรั บ หนี้ สิ น ระยะสั้ น ที่ จ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่ ง ปี ทั้ ง ที่
เป็ น เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น และภาระดอกเบี้ ย จ่ า ยนั้ น
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กลุม่ บริษทั มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่าย
ช�ำระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียน
จากการด�ำเนิ น งาน ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากอั ต ราสภาพคล่ อ ง เท่ า กั บ
1.91 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต�่ำ
เพียง 0.41 : 1 อีกทั้ง ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือ
ที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�ำนวนรวม 4,263 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทั้งที่เป็น
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ�ำนวน 4,121 ล้านบาท
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การลงทุนในปี 2557 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ พ ่ อ แม่ พั น ธุ ์ โรงฟั ก ลู ก ไก่ ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ เ นื้ อ และ
โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่ม
บริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายก�ำลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำ เพื่อเป็นรากฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการตั้งงบลงทุนไว้
ประมาณปีละ 800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงบลงทุนในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการช�ำระ
ภาระข้อผูกพัน
ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว

รวม

น้อยกว่า 1
ปี

1 - 3 ปี

3 - 5 ปี

มากกว่า 5
ปี

2,397

230

225

-

1,942

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

38

14

6

7

11

ภาระผูกพันด้านการซื้อ

156

39

117

-

-

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ

943

943

-

-

-

3,534

1,226

348

7

1,953

รวม

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด
และการขาย ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัย
ของอาหาร ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และปัจจัยความ
เสี่ยงภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้า
และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ ย งด้ า นกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ล้วนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทให้มีการด�ำเนินงานและผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะ
สมและยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (หน้า 38)
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Business Outlook

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2557
และแนวโน้มปี 2558
สถานการณ์ ในปี 2557
ภาวะการผลิต
ในปี 2557 ประเทศผู้น�ำในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถ
ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็น
ผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวไม่ดีนัก อ�ำนาจซื้อที่
ยังค่อนข้างต�่ำของประชากรส่วนใหญ่ ท�ำให้มีการบริโภคเนื้อไก่ซึ่งมี
ราคาไม่สูงมาก เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่ราคาสูงกว่า
นอกจากนั้นความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นของผู้บริโภคยังท�ำให้เกิด
ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคอเลสเตอรอลต�่ำเพิ่ม
มากขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกทีย่ งั เกิดขึน้
เป็นครัง้ คราวในบางประเทศก็ท�ำให้การผลิตและการส่งออกในประเทศ
ที่ประสบปัญหาไม่อาจขยายตัวได้มากนัก
ในปี 2557 ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ รวมของโลกมีประมาณ 86.066
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.8 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศผูผ้ ลิตไก่เนือ้ รายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก ตามมาด้วยจีน บราซิล และ
กลุ่มสหภาพยุโรป ตามล�ำดับ 1
สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนือ้ ในปี 2557 ได้ประมาณ 17.254 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 1.6 ในขณะที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ
ราว 13.000 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2.6 ส่วนบราซิลซึ่ง
เป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมา ผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 12.680 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 3.0 และกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่อนั ดับ 4 นัน้ ผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ
1.7 คือผลิตได้ประมาณ 10.070 ล้านตัน1
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในปี 2557 มีการเลีย้ งไก่เนือ้ รวมทัง้ สิน้
ประมาณ 1,209.522 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนือ้ ราว 1.658 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 9.63 2 ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการ
ตอบสนองต่อการที่ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง

1
2
3
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สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกห้ามน�ำเข้ามา
ตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนั้นบริษัทเลี้ยงไก่ครบวงจรรายใหญ่รายหนึ่ง
ที่ประสบปัญหาทางการเงินท�ำให้ต้องระงับการด�ำเนินงานในปี 2556
ก็สามารถฟื้นฟูกิจการจนกลับมาท�ำการผลิตได้ใหม่ในปี 2557 ด้วย

ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไม่สูงนัก
เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการมากระทบ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก
คื อ การที่ เ ศรษฐกิ จ ของหลายประเทศที่ เ ป็ น ตลาดส่ ง ออกส�ำคั ญ
ของไทย เช่น ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ยังเติบโตได้ไม่ดีนัก และที่เป็น
ปัจจัยภายในคือผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองโดยเฉพาะใน
ช่วงครึ่งหลังของปี แต่ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
ในประเทศก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี 2557 มีปริมาณความ
ต้องการบริโภคประมาณ 1.088 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ประมาณ
ร้ อ ยละ 7.9 ซึ่ ง เป็ น สั ญ ญาณที่ ดี ว ่ า อุ ต สาหกรรมไก่ เ นื้ อ ได้ รั บ ผล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองไม่มากนัก 3
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคา
เนือ้ ไก่ไม่สงู มากเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ชนิดอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
เนื้อสุกร ซึ่งภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณการบริโภคใน
ขณะที่ต้องเผชิญทั้งเงินเฟ้อและเศรษฐกิจซบเซาเช่นที่เป็นอยู่นี้ การ
บริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม
ทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ความใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมากท�ำให้มี
แนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ทมี่ ไี ขมันตำ�่ เช่น
เนือ้ ไก่มากขึน้ ประกอบกับการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟดู้
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเป็นวัตถุดิบ ก็มีส่วนช่วยท�ำให้
ปริ ม าณความต้ อ งการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ เ นื้ อ ภายในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นได้

USDA Publications http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1488
สนง.เศรษฐกิจการเกษตร http://www2.oae.go.th/forecast/page2_th.html
กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=444
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การส่งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2557 มีปริมาณรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 578,886 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 10.1 โดยคิด
เป็นมูลค่าการส่งออกราว 78,912 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ถึงร้อยละ 22.4 สาเหตุที่มูลค่าส่งออกสูงกว่าอัตราเพิ่มของปริมาณ
ส่งออกนี้เป็นเพราะราคาส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น 4
ในด้านของตลาดส่งออกนั้น สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อที่ส�ำคัญที่สุด โดยในปี 2557 ประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 270,571 ตัน ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นถึงประมาณร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสัดส่วนการ
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปก็ค่อนข้างคงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ปี 2556 คือ ประมาณร้อยละ 46.7 สัดส่วนการส่งออกที่ค่อนข้างสูง
นี้ นอกจากจะเป็นผลมาจากการที่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยัง
สหภาพยุโรปได้แล้ว ยังเป็นเพราะการเกิดไข้หวัดนกระบาดในหลาย

4

ประเทศท�ำให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยซึง่ ปลอดจากเชือ้ โรคดังกล่าว
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 4
ส่วนตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น การส่งออกมี
ปริมาณ 249,080 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 18.0 การ
ส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ มากนี้ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการทีญ
่ ปี่ นุ่ ยกเลิกมาตรการ
ห้ามน�ำเข้าไก่สด เพราะแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
ปลอดภัยจากไข้หวัดนก การส่งออกที่เพิ่มขึ้นนี้ยังท�ำให้สัดส่วนการส่ง
ออกไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.2 ของปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อรวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 43.0 ในปี 2557 4
นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ นั้นมี
ปริมาณการส่งออกในปี 2557 ประมาณ 59,235 ตัน ซึ่งลดลงร้อยละ
15.7 เมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นมาก
ขึ้นโดยเฉพาะจากบราซิล และจากการที่ราคาค่อนข้างดีในสหภาพ
ยุโรปและญี่ปุ่น ท�ำให้การส่งออกมุ่งไปยังตลาดหลักทั้ง 2 นี้มากกว่า 4

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx
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สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย
ในตลาดต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2556-2558(F)

แคนาดา

ตลาดอื่นๆ (%)
13.4

2556

10.2

2557 2558(F)

ญี่ปุน (%)
40.1

2556
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43.0

45.0
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2556

2557

2558(F)

สหภาพยุโรป (%)
46.5

46.7

2556

2557 2558(F)

45.0

รัสเซีย
สหภาพยุโรป
สว�ตเซอรแลนด
บาหเรน
ซาอุดีอาระเบีย
กาตาร

อิสราเอล
อียิปต
คูเวต
กานา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

โอมาน
ศร�ลังกา

เกาหลี
ญี่ปุน
ฮองกง
เนปาล
ลาว
เว�ยดนาม
มาเลเซีย
บรูไน

สิงคโปร
แอฟร�กาใต

เนื้อไกสดแชแข็ง และผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุก
ผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุก
เนื้อไกสดแชแข็ง

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2557 เป็นค่าประมาณการ, ปี 2558 เป็นค่าพยากรณ์
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แนวโน้มปี 2558

ภาวะการตลาด

ภาวะการผลิต
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 โดยคาดว่ า ปริ ม าณการเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ จะมี ป ระมาณ
1,235.270 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.693 ล้านตัน หรือเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2557 ราวร้อยละ 2.1 5
การผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มจะแจ่มใสขึน้ หลังจากการฟืน้ ตัวจากความวุน่ วายทางการเมือง
ในปี 2557 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะช่วยให้การบริโภคภายในประเทศ
ขยายตัวได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนัน้ ศักยภาพการแข่งขันทีส่ งู ของผลิตภัณฑ์
ไก่เนือ้ จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ก็นา่ จะท�ำให้สามารถส่ง
ออกได้ดขี นึ้ ด้วย ระดับอุปสงค์ตอ่ ผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ทัง้ จากภายในและ
ต่างประเทศเช่นนี้ ท�ำให้มีการผลิตขยายตัวขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทีม่ ากขึน้
อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิตและท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่า
ที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการแข่งขันและการกีดกัน
ทางการค้าในตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีปัญหาราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นได้ ถ้าหากประเทศไทยและประเทศผู้
ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้ง การเพิ่มขึ้น
ของราคาวัตถุดบิ นีจ้ ะท�ำให้ราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการเลีย้ งไก่เนือ้
สูงขึ้นตามกันเป็นลูกโซ่
5
6

ภาวะการเมืองทีค่ าดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และการ
คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 จะสามารถ
ขยายตัวได้ดีกว่าปี 2557 ซึ่งแม้จะยังไม่สูงมากนักแต่ก็น่าจะท�ำให้
ตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้พอ
สมควร ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี
ที่สุดส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าและราคาเหมาะสม
กับค่าครองชีพ นอกจากนั้นการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการ
ส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งก็ท�ำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่
เนื้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้นด้วย ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายใน
ประเทศในปี 2558 จะมีปริมาณราว 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ประมาณร้อยละ 2.1 5
ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ในปี 2558 นัน้
มีโอกาสทีจ่ ะฟืน้ ตัวขึน้ ต่อไป แต่เนือ่ งจากอัตราเติบโตในปี 2557 นัน้ ค่อน
ข้างสูง การเติบโตในปี 2558 จึงคาดว่าจะชะลอตัวลงมาบ้างเล็กน้อย
โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มจากปี 2557 ร้อยละ 7.1 หรือ
ประมาณ 600,000 ตัน 6 ปัจจัยเกือ้ หนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่า
ยังเติบโตได้ดี และการที่ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยปลอดจาก
เชื้อไข้หวัดนกที่ยังระบาดอยู่เป็นครั้งคราวในหลายประเทศ การได้รับ
ความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้ ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร http://www2.oae.go.th/forecast/page2_th.html และการคาดคะเน
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx

ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย
2552
2553
2554
2555
2556*
2557**

ผลผลิต
(ล้านตัว)
917.26
970.94
994.32
1,055.13
1,103.32
1,209.52

ผลผลิต
(ตัน)
1,257,369
1,330,953
1,362,997
1,446,352
1,512,418
1,657,994

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
N/A
5.85
2.41
6.12
4.57
9.63

บริโภค
(ตัน)
878,008
898,737
896,152
908,251
1,008,012
1,087,994

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
N/A
2.36
-0.29
1.35
10.98
7.93

2558***

1,235.27

1,693,309

2.13

1,110,841

2.10

ปี

ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: *ข้อมูลเบื้องต้น, ** ข้อมูลประมาณการ, *** ข้อมูลพยากรณ์ (โดยบริษัทฯ)
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เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
มูลคาไกแปรรูป
มูลคาไกสดแชแข็ง

มูลคา : ลานบาท

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

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย

2556

2557

2558

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ไก่สดแช่แข็ง
ปริมาณ
มูลค่า
336,837
24,589
388,913
28,105
26,137
1,725
96
6
2,662
97
11,052
522
14,367
862
18,260
1,242
17,054
1,147
27,258
1,881
89,411
6,491
89,092
7,776
154,416
15,562

ปริมาณ
127,406
157,074
191,739
276,438
294,295
322,471
387,127
378,809
418,005
435,267
462,951
436,590
424,470

มูลค่า
16,244
19,763
22,408
31,929
35,742
36,791
54,567
51,492
53,805
60,290
64,394
63,168
63,350

ปริมาณ
464,243
545,987
217,876
276,534
296,957
333,523
401,494
397,069
435,059
462,525
552,362
525,682
578,886

มูลค่า
40,833
47,868
24,133
31,935
35,839
37,313
55,429
52,734
54,952
62,171
70,885
70,944
78,912

2558*

180,000

420,000

64,549

600,000

82,729

ปี

18,180

ไก่แปรรูป

รวม

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: * เป็นค่าพยากรณ์
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อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในปี 2558 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่

ปัจจัยทางบวก

ปัจจัยทางลบ

• ราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นผลทาง

• ต้นทุนค่าจ้างทีค่ อ่ นข้างสูงจากผลของการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ตำ�่

ตรงท�ำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งลดลงแล้วยังช่วยลดความ
ต้องการผลิตแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ท�ำให้มีการน�ำพืชที่เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ไปผลิตพลังงานทดแทนเหล่านั้นน้อยลง และ
ไม่มีความขาดแคลน จนท�ำให้ราคาสูงขึ้นเช่นที่เคยเป็นมาในช่วง
3-4 ปีที่ผ่านมา

• นโยบายด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาลที่ค่อนข้าง
ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ช่วยให้ผู้ท�ำธุรกิจการเลี้ยงไก่
เนื้อโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และ
วางแผนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก

ท�ำให้ประเทศทีเ่ คยห้ามน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ทยอย
ยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดส่งออก
สดใสขึ้นโดยเฉพาะตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหลักที่ส�ำคัญ

• ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง และความ

สามารถของผู้ส่งออกไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เนือ้ ไก่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในต่างประเทศ
นอกจากจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับทัง้ ในตลาดญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรปซึง่ เป็นตลาดส�ำคัญและ
มีอ�ำนาจซือ้ สูงแล้ว ยังท�ำให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายการ
ส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และรัสเซีย ได้ดีอีกด้วย

• ความกดดันในการแข่งขันกับจีนผ่อนคลายลง เนื่องจากจีนยังไม่

สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการที่ผู้ผลิตในประเทศจีนหันมาเน้นการผลิตเพื่อ
ตลาดในประเทศมากขึน้ ท�ำให้การผลิตเพือ่ ส่งออกมีสดั ส่วนลดลง
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เป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไก่เนือ้ เพิม่ สูงขึน้ และลดความได้เปรียบในการส่งออกลงเมือ่ เทียบ
กับประเทศคู่แข่งที่อัตราค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

• ภาวะโลกร้อนที่ท�ำให้มีโอกาสจะเกิดภัยแล้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆ

ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญ
ส่งผลให้ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ท�ำให้ราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และต้นทุนอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะท�ำให้
ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

• การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ
เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานี้ในประเทศไทยก็ตาม
แต่กเ็ ป็นความเสีย่ งทีท่ กุ ฝ่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวัง
อย่างเข้มงวด

• ความรุนแรงของปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิด

กับหลายประเทศในยุโรป อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และอ�ำนาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่เป็นลูกค้าหลักลดน้อย
ลง ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลทางลบต่อ
การส่งออกสินค้าทุกประเภทจากประเทศไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อด้วย

• การเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเพิ่มโควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกจาก

ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ท�ำให้การส่งออกไก่
ปรุงสุกไปยังสหภาพยุโรปยากทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ได้อกี เนือ่ งจากสหภาพ
ยุโรปก�ำหนดโควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกไว้ตายตัว และการน�ำเข้านอก
โควตาต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงมาก

มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กระบวนการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จึงสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

Risk Factors and Risk Management

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำการประเมินผล
กระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ บริษัทฯ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งเตรียมการ
รับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางธุรกิจให้บริษัทฯ 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
ผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ 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
ที่สุด ส่วนปัจจัยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสี่ยง
ที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายามก�ำหนด
นโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบ
ให้ได้มากที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์
ทีเ่ หนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยูใ่ นระดับสูง นอกจากนี้
การเตรียมวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำเนิน
การไว้ด้วยแล้วเช่นกัน อันจะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้มสี ภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย
อย่างรุนแรง

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักทีจ่ ะท�ำให้พนักงาน รูถ้ งึ คุณค่าของตนเอง
และมุ่งมั่นที่จะน�ำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ
(Entrepreneurial spirit)

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร

การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนือ้ ไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึน้ ดังนัน้ การด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ หากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคต่อ
คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้
บริโภค ดังนัน้ บริษทั ฯ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องจัดให้มกี ระบวนการท�ำงาน
ทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริโภคสินค้าของบริษทั ฯ จะได้บริโภคสินค้าทีม่ คี วามสด
สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้าตั้งแต่
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบอัน
จะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่องทางการ
ตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ำมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ เช่น การตลาดอีเล็คทรอนิกส์ (E – Marketing) , Social
media ฯลฯ

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั ฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีที่
ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนั้นจึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ มีการจัดการให้มกี ารตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือ
การเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีทจี่ �ำเป็นอย่างรวดเร็ว เพือ่

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก
กว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ตอบสนองผูบ้ ริโภคและลูกค้าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ
ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP,
HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของ
สินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษทั จ�ำนวน 696,417,940 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.54 ของจ�ำนวนหุน้ ที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงท�ำให้กลุม่ ตระกูลศิรมิ งคลเกษม
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ
ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้
รายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค�ำชี้ แจงกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุติธรรมโดยที่ผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละผลการกระท�ำของตนต่อผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ
ทุกราย รวมถึงผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนประชาชน

1.6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการพั ฒ นา
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันนั้นยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการ
เรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อ
เข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากร
ของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ พึงควรได้รับ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถ
ควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการ
ท�ำงาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานทีช่ ดั เจน ไม่ซบั ซ้อน
จนท�ำให้เกิดปัญหารอยต่อการท�ำงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ในเรื่องจิตส�ำนึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออก
ในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วย
งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง มี ก ารสนั บ สนุ น และประชาสั ม พั น ธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม
เพื่อเป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของ
บริษทั ฯ อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนทีโ่ ปร่งใส น่าเชือ่ ถือ
และมีความยุติธรรม มีการก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวด
ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�ำการทุจริต
คอร์รปั ชัน โดยบริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร
2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ยอ่ มส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในการบริโภค
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 ได้รับการ
รับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการระบาดของโรคให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา รวมทัง้ มีการประเมินหาปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคระบาด
ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพือ่ ป้องกัน
การเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อม ซึง่ เป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนือ่ งถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่ง
ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออก ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�ำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ท่ีเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์ของวัตถุดบิ เหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดิบ
บางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไร
ในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทาน ของวัตถุดิบ
เหล่านี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัย
ธรรมชาติที่อาจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการ
ปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำ
ให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�ำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ จัดหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดบิ ให้มปี ริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์
ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียม
มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ
ส�ำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทเี่ พิม่ ขึน้ ได้ โดย
การขออนุมตั กิ ารปรับขึน้ ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้ นีอ้ าหารสัตว์
เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอปรับ
ราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของราคา
วัตถุดิบ
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�ำลังซือ้ ความเชือ่ มัน่
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ำกว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคุมและคาดหมาย
ของบริษัทฯ ได้

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ราคานำ�้ มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์
1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึง่ จะท�ำให้ตน้ ทุนการขนส่งของกลุม่ บริษทั
ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่
จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ
ไปยังฟาร์มเลีย้ งไก่ของกลุม่ บริษทั ทีจ่ งั หวัดชลบุรไี ด้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก
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2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จงึ มีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภค
มากที่สุด
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีศ่ กึ ษาและติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อน�ำ
ผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
หลากหลายและตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงวางแผนด้าน
การตลาด เพือ่ เสนอเป็นทางเลือกแก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึน้ เพราะมีผปู้ ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรให้สูงขึ้น ประกอบ
กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี 2558 ย่อมส่งผลให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
เงินทุน แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศทีจ่ ะมีขนาดใหญ่ขนึ้
ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้าจากประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต�่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้าย
ฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และ
การด�ำเนินการของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ
และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตาม
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมี
คุณภาพ มีการกระจายสินค้าและเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทัง้
พัฒนารูปแบบการจัดส่งให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อลดความเสีย่ งด้านการ
บริหารเวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการ
ส่งออกและการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของ
การส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อ
แปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้
เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�ำหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพือ่ คุม้ ครองความเสีย่ งด้านความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผล
ก�ำไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ใน
อัตราทีด่ กี ว่าตลาด เนือ่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ส่งออกไปยังหลายประเทศ 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 เนื่องจากแต่ละประเทศ
มี น โยบายปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมการปศุ สั ต ว์ ข องแต่ ล ะประเทศไว้
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ยอดขายและความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษทั ฯ ไม่วา่
ทางตรง หรือทางอ้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะ
ได้น�ำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า เป็นความ
เสีย่ งทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ใด ซึง่ การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุม

ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตาม
การเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการผั น ผวนของอั ต รา
ดอกเบี้ย ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ
มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น
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รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี โดยผ่านการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานบัญชีทกี่ �ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ำ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรมดัง
กล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้
ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ
จะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมี
การก�ำหนดอ�ำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนด นอกจาก
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังท�ำหน้าที่เป็น
ผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ซึง่ มีความเห็นว่า รายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2557 นัน้ เป็นรายการทีม่ เี งือ่ นไขและราคา
ที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะ
กรรมการบริษทั ก่อนท�ำรายการ ทัง้ นี้ ส�ำหรับงวดบัญชีรายปีสนิ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการ
ระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่ งท�ำหน้าทีส่ อบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน
เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเงือ่ นไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่
ด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น
ในเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงความสมเหตุ
สมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม
การท�ำรายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

รายการระหว่างกันในปีปจั จุบนั และปีทผี่ า่ นมา
ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำ�รายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5.2 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. บริษทั ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด /
มีผบู้ ริหารร่วมกัน

2. บริษทั ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส จ�ำกัด /
มีผบู้ ริหารร่วมกัน
3. บริษทั พานาแลบ จ�ำกัด /
มีผบู้ ริหารร่วมกัน

ลักษณะ
รายการ
1. ขาย
2. ซือ้
3. รายได้อนื่
4. ค่าเช่า
5. ค่าใช้จา่ ย
1. ค่าเช่า

1. รายได้อนื่
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย
4. บริษทั พี.เว็ต. จ�ำกัด /
1. ขาย
มีผบู้ ริหารร่วมกัน
2. รายได้อนื่
5. บริษทั ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม จ�ำกัด / 1. ค่าเช่า
มีผบู้ ริหารร่วมกัน
6. บริษทั กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จ�ำกัด / 1. ซือ้
มีผบู้ ริหารร่วมกัน
7. บริษทั เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จ�ำกัด / 1. รายได้อนื่
มีผบู้ ริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย

มูลค่ารายการระหว่าง
กันส�ำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่าง
กันส�ำหรับงวดสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ /
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา

งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม
223.39
631.54 เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าส�ำนักงาน /
221.97
844.57 ก�ำหนดราคาโดยผูป้ ระเมินอิสระ
0.09
17.31
0.30
20.58 เป็นบริษทั ทีข่ ายไก่เนือ้ /
7.05
15.30
7.05
15.30 ก�ำหนดราคาตามสัญญาโดยอิงราคาตลาด
2.55
78.80
2.62
76.28
1.04
2.54
1.07
2.57 เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าฟาร์ม /
ก�ำหนดราคาตามสัญญาทีต่ กลง
0.06
เป็นบริษทั ทีข่ ายยาพืช /
0.08
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
0.01
0.23
0.11 เป็นบริษทั ทีข่ ายยาสัตว์ /
0.02
0.05 ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
0.48
0.48 เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าทีด่ นิ เพือ่ ท�ำฟาร์มเลีย้ งไก่ /
ก�ำหนดราคาตามสัญญาทีต่ กลง
2,241.54
2,040.00 เป็นบริษทั ทีม่ คี วามช�ำนาญด้านการจัดหาวัตถุดบิ
ข้าวโพดในการผลิตอาหารสัตว์ /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
1.35
1.35
2.23
2.23 เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าทีพ่ กั /
0.35
0.35
0.35
0.35 ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
0.91
0.91
0.37
0.37

8. Nichirei Foods Inc. /
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ร่วม

1. ขาย
2. รายได้อนื่

1,294.18 1,294.18
0.31
0.31

977.29
1.35

977.29 เป็นบริษทั ทีซ่ อื้ สินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป /
1.35 ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วม
โดยมีบริษทั ใหญ่รว่ มกับบริษทั ร่วม

1. ขาย

268.96

268.96

186.37

186.37 เป็นบริษทั ทีซ่ อื้ สินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

10.บริษทั สุรพลฟูด้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) /
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วมโดยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ของ บจก.สุรพลนิชเิ ร ฟูด้ ส์

1. ขาย

4.30

4.30

5.10

5.10

11.บริษทั สุรพลนิชเิ ร ฟูด้ ส์ จ�ำกัด /
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ร่วม
โดยมีบริษทั ใหญ่รว่ มกับบริษทั ร่วม
12.บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน /
กรรมการและผูถ้ อื หุน้
และบุคคลซึง่ มีความเกีย่ วข้อง
กับกรรมการและผูถ้ อื หุน้

1. ขาย
2. รายได้อนื่

378.50
-

378.50
-

19.18
0.05

19.18 เป็นบริษทั ทีซ่ อื้ สินค้าเนือ้ ไก่ /
0.05 ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

1. ดอกเบีย้ จ่าย 41.50

119.97

38.03

110.53 ปี 2557 ตามรายงานประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2556
เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั บริษทั ฯ วงเงินกูย้ มื
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 5.50
ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระ มกราคม 2567
ปี 2556 ตามรายงานประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2552
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั บริษทั ฯ วงเงินกูย้ มื
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 6.00
ต่อปี ครบก�ำหนดช�ำระ มกราคม 2557

เป็นบริษทั ทีซ่ อื้ สินค้าเนือ้ ไก่ /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
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Shareholding Structure

โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุน้
ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
NICHIREI FOODS INC.
นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
ด.ช.ก้องภพ ลิมทรง
นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล
NORBAX INC., 79
NORTRUST NOMINEES LTD. - CL AC
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

696,417,940
79,924,624
56,716,050
44,600,000
29,891,800
27,081,178
25,065,200
20,000,000
20,000,000
13,812,821

55.54%
6.37%
4.52%
3.56%
2.38%
2.16%
2.00%
1.60%
1.60%
1.10%

1,013,509,613

80.83%

หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�ำนวน 21 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�ำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือ
พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น

15%
8%
20%
1%

ผูถือหุนรายยอย

56%

กลุมตระกูลศิร�มงคลเกษม

2557

นักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันตางประเทศ

นักลงทุนรายยอยตางประเทศ
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
นายจรงกิจ
ศิริมงคลเกษม
นายจรงกร
ศิริมงคลเกษม
นางสาววรรณี
ศิริมงคลเกษม
นางสาววริสรา ศิริมงคลเกษม
นางสาววิวรรยา ศิริมงคลเกษม
นางสาวนิสา
ศิริมงคลเกษม
นายวิน
ภาคสุข
นายวรภัทร
ภาคสุข
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
นายพงศธร
อิงโพธิ์ชัย
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชัย
นางสาวปภิญญา ศิริมงคลเกษม
นางปรานี
ภาคสุข
นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด*
นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

220,000,000
180,000,000
132,236,280
80,000,000
12,279,410
12,279,410
10,100,000
9,049,500
5,350,000
5,196,100
5,100,000
5,100,000
5,000,000
4,869,930
4,134,080
2,500,000
2,000,000
1,191,930
31,000
200
100

17.55%
14.36%
10.55%
6.38%
0.98%
0.98%
0.81%
0.72%
0.43%
0.41%
0.41%
0.41%
0.40%
0.39%
0.33%
0.20%
0.16%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%

696,417,940

55.54%

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2557
มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
รวม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

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

17.55%
14.36%
0.33%

404,134,080

32.24%
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Dividend Policy

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพคล่อง
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
(1)

(2)

(2)

2552

2553

2554

2555

2556

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)

0.33

0.33

0.38

(0.31)

0.43

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.25

0.30

0.33

-

0.35

75.17%

91.71%

85.89%

-

82.14%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%)
หมายเหตุ:
(1)
(2)

ข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อหุ้นและอัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น ในปี 2552 มีการปรับปรุง
เนื่องจากบริษัทฯ มีการแตกพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่
เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาปฏิบัติเป็นครั้งแรกในงวดบัญชีปี 2556

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ำรองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของ
แต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด ส�ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ�ำนวน 29.40 ล้านบาท
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ใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า
ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องสด สะอาด ปลอดภัย ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

Organization Chart

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
กรรมการผูจัดการ 1
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานบร�หาร

(รองกรรมการผูจ ดั การอาวุโสฝายงานบร�หาร)

2

- ฝายบัญชี (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี) 11
- ฝายธุรการ
- ฝายสารสนเทศ
- ฝายทรัพยากรบุคคล
- ฝายหองปฏิบัติการ
- ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
- ฝายจัดซื้อทั่วไป
- ฝายจัดซื้อระวางสินคา
และขอคืนอากร
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สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสฝายการเง�น)

3

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ

(รองกรรมการผูจัดการฝายจัดซื้อไกเนื้อ)

4

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
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
- ฝายระบบน้ำดี - น้ำเสีย
- ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สายงานการตลาด

(รองกรรมการผูจัดการฝายการตลาด)

ฝายตรวจสอบภายใน

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

5

10

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

(รองกรรมการผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ) 6

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ) 8

ฝายขายภายในประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ) 9

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางคณะผู้บริหาร หน้า 54
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Management

การจัดการ
ในปี 2557 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 2557 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (1)

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม (1)

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม (1)

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการ

9. นายสุจิน

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ศิริมงคลเกษม

หมายเหตุ: นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

3. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

4. นางสาวจุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

5. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

6. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

7. นายนพรัตน์
ศรีจันทร์ *
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
หมายเหตุ: นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะผู้บริหาร
ในปี 2557 คณะผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายวิรัช
2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

3. นางปรานี
4. นายสุจิน
5. นายกิตติชยั

ภาคสุข
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

6. นางสาวจุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

7. นายฐิติ
8. นายอาทร
9. นายดนัย
10. นายธีระศักดิ์
11. นางสาวรัชนีกร

วรรณเชษฐ์
เอื้อพอพล
บุญเจริญสุขพิศาล
เปี่ยมสุภัคพงศ์
ปวิตรปก

ตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริษัท
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
จำ�นวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 30 ธ.ค. 2556
ทางตรง

ณ 30 ธ.ค. 2557

ทางอ้อม

ทางตรง

ทางอ้อม

เพิ่มขึ้น /
ลดลง

%การถือหุ้น

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

-

2,500,000

-

-479,930

0.20%

8. นางสาววรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

222,795,100

-

132,236,280

-

-90,558,820

10.55%

10. นางปรานี

ภาคสุข

11,391,930

-

1,191,930

-

-10,200,000

0.10%

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

-

555,215,290

-

-101,238,750

44.28%

รวม

หมายเหตุ: รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

1.

3.

2.

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

4. นพ.สาธิต กรเณศ

ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ
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ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

5.

6.

7.

8.

9.

5. นายปารเมศ เหตระกูล

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
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1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

อายุ : 74 ปี

ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- มัธยมปลาย
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
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. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
14. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร
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การถือหุ้นในบริษัท

220,000,000 หุน้ หรือ 17.55%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

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

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(23 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2557

- ไม่มี -

ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม
อิงโพธิช์ ยั
ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

อายุ : 65 ปี

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

อายุ : 63 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม)

ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-- มัธยมปลาย
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

-- แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

1. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
2. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
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. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. กรุงไทยอาหาร
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
กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

การถือหุ้นในบริษัท

180,000,000 หุน้ หรือ 14.36%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )

การถือหุ้นในบริษัท

4,134,080 หุน้ หรือ 0.33%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(23 ปี)

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(23 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2557

การจัดการการเลีย้ งไก่ Cobb

อบรมสัมมนา ปี 2557

- ไม่มี -
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4. นพ.สาธิต กรเณศ

อายุ : 62 ปี

อายุ : 51 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-- วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก		
มหาวิทยาลัยมหิดล
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
-- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

-- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford,
Connecticut, USA
-- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-- ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชัน้ สูงทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ 43/2005

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

1.
2.
3.
4.

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 30 ธ.ค. 2557 )

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2557

25 มิถนุ ายน 2541 – ปัจจุบนั
(17 ปี)
- ไม่มี -

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

อายุ : 67 ปี

กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
กรรมการ บจก. อะกริยเู นีย่ น
กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่

อบรมสัมมนา ปี 2557

50,000 หุน้ หรือ 0.004%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )
- ไม่มี 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบนั
(10 ปี)
- ไม่มี -

8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

อายุ : 57 ปี

กรรมการบริหาร

กรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร
2. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
3. กรรมการ บจก. พานาแลบ

-- ประถมศึกษา
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. กรุงไทยอาหาร
กรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย
กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
กรรมการ บจก. พานาแลบ

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
อบรมสัมมนา ปี 2557
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5. นายปารเมศ เหตระกูล

-- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น17/2004

2,500,000 หุน้ หรือ 0.20%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )
น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

การถือหุ้นในบริษัท

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(23 ปี)
SCB EIC Conference :
Thailand in Transformation

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

อบรมสัมมนา ปี 2557

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )
น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม
18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(12 ปี)
SCB EIC Conference :
Thailand in Transformation

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

อายุ : 50 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-----

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
อบรมสัมมนา ปี 2557

- ไม่มี ( ณ 30 ธ.ค. 2557 )
- ไม่มี 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบนั
(7 ปี)
- ไม่มี -

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

อายุ : 44 ปี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
-- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003

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

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อไก่เนื้อ บมจ. จีเอฟพีที
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ. กรุงไทยอาหาร
กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
กรรมการ บจก. พานาแลบ

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
อบรมสัมมนา ปี 2557

132,236,280 หุน้ หรือ 10.55%
( ณ 30 ธ.ค. 2557 )
หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม
18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(12 ปี)
การจัดการการเลีย้ งไก่ Cobb
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Good Corporate Governance

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมี
คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อก�ำหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และก�ำหนดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีก ารติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม�่ ำเสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) และได้แสดง
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ
จากการยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องทุกคนในองค์กร ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 4 ดวง ซึ่งจัด
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ บริษทั ฯ สามารถคงรักษา
ระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษัท การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี กําหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อ
บังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ทัน
กาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค�ำวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น
1
2
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ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
กรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด
ให้ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน
การลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นใน
แต่ละประเภท รวมถึงก�ำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ
คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลด

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
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เอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า
30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่าง
เต็มที่ และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัทฯ

1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง และจัดระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

1.2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และเสนอชือ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือ
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2) บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก�ำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ภายในวันที่มีการประชุม
คณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่
ประชุ ม ระเบี ย บวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อม
ระบุถึงค�ำชี้แจง เหตุผลประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ 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) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้
สะดวก (มีรถโดยสารประจ�ำทางผ่าน)

3) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ
ค. (ส�ำหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก�ำหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้
ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทัง้ ได้ระบุเกีย่ วกับเอกสาร / หลักฐาน ค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ถือ
หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้อีกด้วย
4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์
และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผูส้ อบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มผี ตู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึง่ เป็นอาสา
สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�ำหน้าที่ผู้แทน
ของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ
1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส
11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
นัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุม
อย่างกะทันหัน

1.2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริษทั ฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสือ่ วีดทิ ศั น์
แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557

จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM
Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี
2555 เป็นต้นมา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและชือ่ บุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอค�ำถามเป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อ
ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระ
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และไม่มี
ผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 4
มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2557 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2557 นับเป็น 31 วันก่อนวันประชุม และบริษทั ฯ
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2557 นับเป็น
23 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4
เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
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พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 446 ราย
นับเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 928,425,866 หุ้น คิดเป็น 74.05% ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 พร้อมภาพและเสียงที่บันทึก
การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2557
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2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล

ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจ�ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทาง
มิชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการท�ำงานกับ
บริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

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

• การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการจะซือ้ จะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน
และภายหลังการซือ้ ขาย หรือด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

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

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ห้ามน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ
งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ทีย่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและ

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

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในที่ส�ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่ส่อ
ไปในทางที่จะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสีย
หาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�ำนิยามของ

ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนหลัก
ทรัพย์ทถี่ อื ครองของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง (คูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
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)

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
แต่อย่างใด
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2.2 การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษทั ฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ อาจเกิดขึน้ ได้
หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าท�ำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ำรายการหรือ
กระท�ำการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานหรือไม่ ก่อนท�ำรายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท
จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ” ภายใต้ ป ระกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯ หรือจากบุคคลใด
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
ของบริษทั ฯ ซึง่ แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ ได้ถกู น�ำไปใช้เป็นพืน้ ฐานการ
ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏภายในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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 ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
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2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการ
บริษัท ตามล�ำดับ โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำ
กับบุคคลภายนอก (Fair and Arm’s Length Basis) และค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ3 มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทีเ่ ข้าข่ายการมีสว่ นได้เสีย รายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของตนเองและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติทุกครั้งก่อนท�ำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัด
ส่งส�ำเนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ ภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดย
ได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึง
ถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสมำ�่ เสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแล
การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คูค่ า้

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือซึง่
กันและกัน และจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มกี ารน�ำข้อมูลของคูค่ า้ ไปเปิดเผยหรือน�ำไป
ใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม

เจ้าหนี้

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้

คูแ่ ข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าว
หาคู่ค้าในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง

ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนัก
ถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส�ำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิด
แนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

67

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือ
ข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ระบวนการและช่ อ งทางใน
การรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านช่อง
ทางต่างๆ ดังนี้
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
: bod@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
: cg@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
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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
ในปี 2557 ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
กระท�ำผิดทุจริต (Fraud) หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณี
เกีย่ วกับชือ่ เสียงในทางลบของบริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจากการบริหารงาน
ของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกี รณีทกี่ รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารลาออก
อันเนือ่ งมาจากการก�ำกับดูแลกิจการทีผ่ ดิ พลาดของบริษทั ฯ ตลอดจน
ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรือ่ งแรงงาน สิทธิของผูบ้ ริโภค และ
การด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
ทัง้ นี้ ข้อมูลการด�ำเนินการ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม หน้า 87-109

หมวดที่ 4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส 4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ จัดตั้ง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน4 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และข้ อ บั ง คั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การเกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั กิ ารใดๆ ของบริษทั
จดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษทั จดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 ทั้ง
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และรายปีล่าช้า

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 หรือให้สัมภาษณ์
ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
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
4

เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ ท�ำหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ด เผย
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส
การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การท�ำโรดโชว์
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำค�ำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:
MD&A) เป็นรายไตรมาส และวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคล
ทัว่ ไปได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การให้
ข้อมูลใดๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง
และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง ผูท้ ไี่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบ
หมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรือ
ต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อัน
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุม
นักวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2557

จำ�นวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)

2

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

5

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

3

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

34

ข้อมูลขั้นต�่ำของบริษัท ที่ระบุใน หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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หมวดที่ 5 ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
(Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่
เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย
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 ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั ฯ โดยประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 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 2557 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)
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5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551; ข้อก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การก�ำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท�ำงานดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริษทั ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั มหาชน ที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 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
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรส
ของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลั ก ษณะ ที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า ง
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน โดยให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวัน
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สิน
ใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน

5.1.4 คุณสมบัติต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ
ดังนี้ี
1) เป็นผู้มีอาวุโส
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นให้กลับเข้าด�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 และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�ำดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั โดยจะแต่งตัง้ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่ตอ้ ง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นหัวหน้าและผูน้ �ำคณะผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�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

1) ประธานกรรมการ
• เป็ น ผู ้ น�ำของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก�ำหนดนโยบาย
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
2) กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ บั นโยบายจากคณะกรรมการบริษทั น�ำ
มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารนั้น 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

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 และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care)
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสีย่ ง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็น
ประจ�ำทุกปี
3) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน
การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และก�ำกับ
ดูแล
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4) ติดตามและดูแลให้ฝา่ 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
9) ก�ำกับดูแลให้มกี ารรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร กับ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายจัดการ และก�ำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ
ให้บรรลุวตั 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 มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอ�ำนาจทีจ่ ะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือ
หลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะ
กรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนัน้ จะต้องอยูใ่ นภายใต้ขอบเขตแห่ง
อ�ำนาจของคณะกรรมการ และก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูร้ บั
มอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง
ในการวิ นิ จ ฉั ย อี ก ทั้ ง ได้ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมการในแต่ ล ะชุ ด โดยก�ำหนด
ให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
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) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
3) กรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงว่างลง
ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จั ด ท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความ
เสี่ยงในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อ
ต่างๆ เช่น
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการท�ำรายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกีย่ วกับรายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ทีม่ คี วามเป็นอิสระเพียง
พอ เพือ่ ท�ำหน้าทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการเสนอเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี

74

GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

ด้านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
4) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี และงบ
ประมาณที่ ใช้ ใ นกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่ อ มุ ่ ง ไปสู ่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
5) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายในได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเงิน ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้าน
ปฏิบัติการ
2) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
3) ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการจั ด การ
ความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
4) ทบทวนและแก้ ไขคู ่ มื อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ ให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติประจ�ำทุกปี
ด้านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 3 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดย
จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มคี วามเหมาะสมกับความ
จ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และ
เลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6) จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนือ่ งในการบริหารที่
เหมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7) ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริษัท เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง เป็นประจ�ำทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1) ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และ จัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่า
ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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5.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม
อย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและ
ปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพือ่ ทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณี
ที่มีเรื่องส�ำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้ง
ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการสามารถแต่งตั้งพนักงานของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ มี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ที่พ้นต�ำแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
2) กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบ
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
ด้านการก�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
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5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้
จัดส่งก�ำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของวาระการประชุมที่จะต้อง
น�ำเข้าพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์

ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และ
บริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2557

รวม
9 ครั้ง

รวม
4 ครั้ง

รวม
2 ครั้ง

รวม
2 ครั้ง

รวม
1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษทั

9/9

-

-

-

1/1

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

9/9

-

-

-

1/1

ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

9/9

-

2/2

2/2

1/1

9/9

4/4

2/2

2/2

1/1

8/9

3/4

2/2

-

1/1

3. นพ.อนันต์

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธนาธิป

กรรมการอิสระ
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8/9

4/4

2/2

-

1/1

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

9/9

-

-

-

1/1

8. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการ

9/9

-

-

-

1/1

9. นายสุจิน

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

9/9

-

2/2

2/2

1/1

ศิริมงคลเกษม
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5.4.2 การพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

5.4.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ ล ะปี และเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก�ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน

5.4.4 การด�ำเนินการประชุม

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการทีม่ ี
การจัดท�ำขึน้ ประกอบการพิจารณาเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ ดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�ำเนินการประชุม

5.4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวน
9 ท่าน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 520,000 บาท
โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

5.4.6 การเข้าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
(ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง)
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและ กรรมการ
กรรมการอิสระ บริ
บมจ. จีเอฟพีที ษัทย่อย

รวม

นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

650,000

130,000 780,000

นายวิรัช

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

130,000 715,000

นพ.อนันต์

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

130,000 715,000

นพ.สาธิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

585,000

-

585,000

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000

-

585,000

นางสมสิริ

อิงโพธิช์ ยั

นายปารเมศ เหตระกูล

585,000

130,000 715,000

นางสาววรรณี ศิรมิ งคลเกษม

585,000

-

585,000

นายสุจิน

585,000

-

585,000

ศิรมิ งคลเกษม

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะปี แ ละเสนอค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห าร
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบใน
การก�ำหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระ
หน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของต�ำแหน่ ง งาน
สอดคล้ อ งกั บ ผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
รายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับ
ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทชั้นน�ำใน
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัด
ท�ำขึ้น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น
34,906,250 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

5.6 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
กรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�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
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการเป็ น ประจ�ำทุ ก ปี เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง การด�ำเนิ น งานในปี ที่
ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
น�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บริษทั ฯ จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ท�ำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การก�ำหนด
นโยบายและการปฏิบตั ิ การประชุม การบริหารงาน และความสัมพันธ์
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จั ด ให้ มี
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจ�ำ
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย 5
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหา ในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี

5

ขั้นตอน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ประเมินถึงการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ(แบบองค์คณะ) ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, พฤศจิกายน 2550
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5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
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 6

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ 7 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ขั้นตอน

5.7.2 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงาน
ในปี ที่ ผ ่ า นมา โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง แบบการประเมิ น
ดั ง กล่ า วให้ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการที่ ไ ม่
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง หมด หรื อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการ
ประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดความเหมาะ
สมของค่าตอบแทนต่อไป

1) คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดให้ฝา่ ยบริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
วางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งเพือ่ เตรียมความพร้อม เพือ่
ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทผี่ บู้ ริหารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าทีร่ ายงานให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มี
ระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหาร
ทีส่ �ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มโี ครงการส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหารเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก ให้มกี ารฝึกอบรม
และให้ความรูแ้ ก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั ตลอดจน ผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ ในเรือ่ ง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบตั หิ น้าที่ และการพัฒนาความรูด้ า้ น
ต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและพัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง

ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้ง
องค์คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร พร้อมได้มีการสรุปผล ทบทวนประเด็น
ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

6
7

80

นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2555
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

5.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท�ำ
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
โดยมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การท�ำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อการด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดย
รวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

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 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายธีระศักดิ์ เปีย่ มสุภคั พงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตผิ า่ น
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
6) ควบคุ ม งานตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและ
มาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดท�ำหรือสอบทานงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน
9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1

1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุ ก รรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติ
ที่ประชุม
4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการประชุ ม คณะ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ของรายงาน 56-1
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
และการจัดการบริหารความเสีย่ งเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความ
มัน่ ใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดความเสีย่ งและเป็นการป้องกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดเป้ า หมายและแผนการด�ำเนิ น งาน เพื่ อ
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน และสามารถวั ด ผลได้ มี ก ารจั ด
โครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดย
มีประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�ำนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดการฝึก
อบรมให้ความรูท้ กั ษะในการปฏิบตั งิ านแก่พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�ำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน ทั้งนี้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
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นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม โดยมี
การทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง และ
ผูส้ อบบัญชีให้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอด
จนการท�ำรายการเกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล
พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงาน
ตรวจสอบภายในทีม่ อี สิ ระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การจัดการ
บริหารความเสี่ยง โดยน�ำกรอบแนวทางของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ
กรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร มาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้บริษทั ฯ
เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากที่สุด

สาระส�ำคัญของระบบควบคุมภายในและการจัดการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้ มีดังนี้
1) บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงให้แต่ละ
ฝ่ายงานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความ
เสีย่ งไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ฝา่ ยต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง
การควบคุม การลดความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผล
เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า
2) บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดภาระหน้าทีอ่ �ำนาจการด�ำเนินการของผูบ้ ริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออก
จากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ทั้งยังท�ำให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระท�ำที่ไม่
สุจริต ก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในแต่ละธุรกรรม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
3) บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ทันสมัย และ
มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะ
กรรมการบริษัท
4) บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการด�ำเนินงาน
ต่างจากเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางผู้บริหาร
จะมอบหมายให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในด�ำเนิ น การตรวจสอบ
หาสาเหตุที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมาย และจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะ เพือ่ หาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ได้ด�ำเนินการไปในระหว่างปี 2557 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำงวดบัญชี
ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
2) สอบทานการเข้าท�ำรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการระหว่ า งกั น ที่ มี กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในรอบปี 2557
3) สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายในได้
ด�ำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
4) สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5) สอบทานการเข้ า ท�ำรายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2557 ว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษทั ฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้
6) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�ำหนดไว้
7) สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ของบริษัทฯ
9) สอบทานกฎบั ต รของฝ่ า ยตรวจสอบภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวปฏิบตั แิ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีความถีใ่ นการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง
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ส�ำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร
ยังคงแบ่งความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
โดยตรง ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจเกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การ
ปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามใน
ด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

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 รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่ง
เงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
กระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึง
ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ทีส่ �ำคัญ โดยได้มกี ารดูแลและตรวจสอบให้มกี ารด�ำเนิน
การให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของ
พนักงาน และทรัพย์สนิ ขององค์กร ซึง่ อาจมีสาเหตุทงั้ จากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการ
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่ง
อาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้
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จากการสอบทานตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ให้
มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และ
ได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ การเข้าท�ำรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ส�ำหรับ
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการทีม่ เี งือ่ นไขการ
ค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ
ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศ
ก�ำหนดโดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี การปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็น
สาระส�ำคั ญ โดยในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
• การควบคุมสภาพแวดล้อม
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้มสี ภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี โดย
มีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสมรวมทั้งก�ำหนดเป้า
หมายทางธุรกิจ และดัชนีชวี้ ดั ผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators
: KPI) เพือ่ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสอดคล้อง
กับเป้าหมายของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุก
ระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยก�ำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• การประเมินความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ก�ำหนดให้ มี น โยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ บริษัทฯ มีการ
ประเมินความเสี่ยงในการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ความปลอดภัย ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจ�ำ นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี

• กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง
งานอย่างชัดเจน และมีคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
สอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความ
ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็น
ช่องทางการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ
ค�ำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

• การติดตามประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้สาย
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

• การตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงาน จะมีที่ปรึกษา
ด้านการควบคุมของหน่วยงาน เพื่อท�ำการตรวจประเมินภายในของ
หน่วยงานเอง โดยผลการประเมินของหน่วยงาน จะมีการรายงานอย่าง
เป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนัน้ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป
จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 22 ม.ค. 58 ทีผ่ า่ นมา พิจารณา
ประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห าร
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีประสิทธิผลเพียงพอทีจ่ ะช่วย
ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่
ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ เนื่องจากมีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นไปตามทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่อง
ที่มีสาระส�ำคัญจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการ
แก้ไข
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2557 ได้ท�ำการ
ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบ
ปี 2557 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ส�ำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการ
ลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดตาม
การด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยใน
ทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เพื่อให้
ระดับความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกปีด้วย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง นายธี ร ะศั ก ดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน
อีกทัง้ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้าน
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่มีความเหมาะสม ท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
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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รายงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2557

Corporate Sustainability Report 2014

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility Report (CSR Report) ถูกจัด
ท�ำขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีโดยอ้ำงอิงแนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร
(พ.ศ. 2555) หรือ Guidelines for CSR Report
จั ด ขึ้ น โดย สถาบั น ไทยพั ฒ น์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives
Guideline (GRI) Version 3.1 ตามดัชนีชี้วัด
(GRI Content Index) โดยมีขอบเขตข้อมูล
การรายงานครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพื่ อ นำ า เสนอข้ อ มู ล การดำ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินงาน
พัฒนากิจการ บนพื้นฐานของการดำาเนิน
ธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผล
ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้
แก่องค์กรได้
โดยบริษทั ฯ ได้เริม่ ดำาเนินกระบวนการ
วางแผนการพัฒนาความยั่งยืน จากการ
พิ จ ารณากรอบนโยบายธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม
พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำาหนดขึ้น เพื่อ
ให้องค์กรสามารถปฏิบัติพันธกิจหน้าที่ ให้
บรรลุ สู ่ เ ป้ า หมาย ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ อ งค์ ก ร
กำาหนดไว้ ดังนี้

วิสยั ทัศน์
“จีเอฟพีที มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
เพื่อกำรส่งออก”

พันธกิจและกลยุทธ
พันธกิจ 7 ประการที่สรางข�้น จากรากฐานความใสใจ เพ�่อกาวสูความเปนเลิศดานการผลิตอาหาร
โดยมีการกำหนดกลยุทธเพ�่อการดำเนินงานใหบรรุลุภารกิจที่ตั้งไว ดังนี้

คุณภาพอาหาร

ความปลอดภัยอาหาร
นวัตกรรมอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล

กลยุทธ: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสูโรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
เพ�่อให ไดผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ

เชื่อมั่นดวยระบบตรวจสอบยอนกลับ

กลยุทธ: เต็มเปยมดวยความเชื่อมั่น ดวยระบบตรวจสอบยอนกลับ
ทุกผลิตภัณฑจ�งปลอดภัยกอนสงถึงมือผูบร�โภค

พัฒนาผลิตภัณฑ ใหมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ: ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยูเสมอ พรอมนำเขาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ�่อขยายธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง

บุคลากรผูเชี่ยวชาญ

สงเสร�มศักยภาพบุคลากรสูความเปนผูเชี่ยวชาญ

ความพ�งพอใจสูงสุด

ใสใจในความตองการของลูกคาเพ�่อความพ�งพอใจสูงสุด

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางพันธมิตรในระยะยาว

สังคมและสิ�งแวดลอม

สรางจ�ตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

กลยุทธ: สงเสร�มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหนวยงานสูความเปนผูเชี่ยวชาญ
สรางความมั่นคงระยะยาวดวยการใหความมั่นใจในคุณภาพชีว�ต
เพ�่อยกระดับองคกรสูมาตรฐานสากล
กลยุทธ: ใสใจในความตองการของลูกคา ควบคูการนำเสนอผลิตภัณฑ
ที่ไดคุณภาพมาตรฐานสากลบนพ�้นฐานของราคาที่เปนธรรม
กลยุทธ: สรางความสัมพันธที่ดี มีความเปนธรรม บนรากฐานของความไววางใจ
เนนการดำเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
กลยุทธ: ปลูกฝงจ�ตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม
รักษาดุลยภาพและประโยชนทางเศรษฐกิจ อันนำไปสูการพัฒนาธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

นโยบำยธุรกิจ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจในกำรเป็นผู้น�ำของอุตสำหกรรมกำรผลิตและแปรรูป
สินค้ำปศุสัตว์และเกษตรอย่ำงครบวงจร เน้นควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำร ตลอดจนควำม
สำมำรถในกำรตรวจสอบย้อนกลับอีกทั้งควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น ระหว่ า งธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ และผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน สามารถประสานความต้องการ ลดมูลเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหา เอือ้ เฟอ เกือ้ กูล
ให้คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจขององค์กร และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงมีการศึกษาแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่าง
ธุรกิจขององค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ตามประเด็นความต้องการของแต่ละ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ดังนี้

GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นส�าคัญ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
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1. ความมัง่ คัง่ ของผูถ้ อื หุน้
2. ผลตอบแทนทางการเงิน ทัง้
รูปแบบเงินปันผล และมูลค่าหุน้ ที่
เพิม่ ขึน้
3. การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

1. ผลตอบแทนทัง้ ในรูปแบบค่าจ้าง
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ
2. การจัดการสภาพแวดล้อมการ
ทำางานทีด่ ี ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
3. การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
4. ความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

1. เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบตั ติ อ่
พนักงานและแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค
2. มีการกำาหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและยุตธิ รรม
3. จัดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพส่ง
เสริมความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่าง
สม่าำ เสมอ
4. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
พนักงานและแรงงานทุกระดับ
สามารถแสดงความสามารถเสนอ
ความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ านได้
5. จัดให้สภาพแวดล้อมการทำางาน
ทีด่ ี ปลอดภัย มีการดูแลสุขอนามัย
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ การทำางาน
ของพนักงานและแรงงานให้ดยี ง่ิ ขึน้
6. เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของ
พนักงานทุกคน เข้าใจความ
ต้องการพืน้ ฐานของพนักงานและ
แรงงานเพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ภายในองค์กร

1. สินค้าดี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน
2. กำาหนดราคาด้วยความยุตธิ รรม
3. ส่งมอบสินค้าภายในกำาหนด
ระยะเวลา
4. รักษาความพึงพอใจของลูกค้า
5. การสร้างความเชือ่ มัน่ ในสินค้า
และผลิตภัณฑ์์

1. มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่างต่อ
เนือ่ ง ด้วยกระบวนการผลิตทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้จากแหล่งทีม่ า
ก่อนถึงมือลูกค้า
2. ควบคุมต้นทุนสินค้าเพือ่ การ
กำาหนดราคาเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
3. มุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ
ทีย่ ง่ั ยืน รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามข้อ
ตกลงทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด และด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต
1. กำากับดูแลกิจการ บริหารงาน
ด้วยธรรมาภิบาล
2. ปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมธุรกิจ
3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
ด้วยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

ลูกค้ำ

ชุมชนและสังคม

1. กำากับดูแลกิจการ บริหารงาน
ด้วยธรรมาภิบาล และปฏิบตั ติ าม
หลักจริธรรมธุรกิจ
2. กำาหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน
3. จัดให้มสี ว่ นงานตรวจสอบ
ภายในดำาเนินการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
4. แบ่งปัน แลกเปลีย่ น ให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค เพือ่ ให้เกิด
ความเชือ่ ถือ และความไว้วางใจ
ทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหา
แนวทางการจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

1.กำาหนดนโยบายด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม
2.จัดให้มกี ระบวนการ และหน่วย
งานผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดการรับ
เรือ่ งร้องเรียน การติดตามผล และ
การรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตาม
ลำาดับขัน้

1. ความซือ่ สัตย์ โปร่งใส ในการ
ดำาเนินธุรกิจภายใต้การคำานึงถึง
ดำาเนินธุรกิจ
ชุมชนและสังคม ทัง้ บริเวณใกล้
2. กำาหนดราคาด้วยความยุตธิ รรม เคียงและส่วนรวม
3. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
และเงือ่ นไขการชำาระหนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด ตรงต่อเวลา
4. ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันทุก
รูปแบบ

คู่ค้ำ 1

กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงธุรกิจขององค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. กำาหนดนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสิง่
แวดล้อม
2.จัดให้มกี ระบวนการ และ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การศึกษา ป้องกัน และ
จัดการต่อทุกกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม
3. จัดให้มกี ระบวนการ และ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การจัดการรับเรือ่ งร้องเรียน
การติดตามผล และการ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลำาดับขัน้

ดำาเนินธุรกิจภายใต้การคำา
นึงถึงสิง่ แวดล้อม ไม่กอ่ เกิด
มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
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1

ช่องทางการสื่อสาร

1. การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
2. การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการทีก่ าำ กับดูแลกิจการ
3. การเปิดเผยช่องทางติดต่อ
เลขานุการบริษทั และหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
4. การสือ่ สารผ่านนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ผไู้ ด้รบั อนุญาตแนะนำา
การลงทุนแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จาก
สำานักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำา
5. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทัง้ ใน
รูปแบบ Plant Visit, Local Roadshow, Roadshow ต่างประเทศ,
Analyst Meeting และ One on
One Meeting เป็นต้น
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีผลประกอบ
การกำาไรสุทธิ 1,779.59 ล้านบาท
คิดเป็นกำาไรต่อหุน้ 1.42 บาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.40 จากปี 2556
บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการ
กำากับดูแลกิจการทีด่ ปี ี 2557 ใน
ระดับ “ดีมาก”

1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น
2.การจัดอบรม พัฒนาความรู้ ส่ง
เสริมศักยภาพ และความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน
3. การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัย กิจกรรมการซ้อมอพยพ
หนีไฟ กิจกรรมงานเลีย้ งปีใหม่
4. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริษทั ฯ และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ
5.การประกาศคำาสัง่ พนักงานต่างๆ

ในปี 2557 บริษทั มีพนักงาน
จำานวนทัง้ สิน้ 4,759 คน เพิม่ ขึน้
จากปี 2556 จำานวน 292คน คิด
เป็นร้อยละ 6.54 มีอตั ราการเข้าออก พนักงานปี 2557 เฉลีย่
ร้อยละ 4.78 ลดลงร้อยละ 0.78
จากปี 2556 โดยพนักงานได้รบั
การดูแลปฏิบตั ใิ ห้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
การทำางานทีด่ ี มีการส่งเสริมพัฒนา
ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง มีสภาพ
แวดล้อมการปฏิบตั งิ านทีค่ าำ นึงเรือ่ ง
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็น
พืน้ ทีส่ ขี าว ปลอดภัยจากยาเสพติด
และได้รบั การเคารพสิทธิมนุษยชน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำา
ให้บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตร
“การให้บริการคนพิการและเป็นผู้
ไกล่เกลีย่ เพือ่ ระงับข้อพิพาท
การกระทำาทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ”
จากสำานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ

1. การสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า
2. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น
3. ผูบ้ ริหารออกพบปะ เยีย่ มเยียน
เข้าถึงทุกปัญหาของลูกค้า เพือ่
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างยัง่ ยืน

ในปี 2557 บริษทั ฯ ดำาเนินการ
สำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้
ผลความพึงพอใจโดยรวม ทัง้ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการงานขาย
อยูใ่ นระดับร้อยละ 91 และร้อยละ
90 ตามลำาดับ และระบุวา่ ยังคงให้
มีการซือ้ ซ้าำ และจะแนะนำาต่อบุคคล
อืน่ ให้ซอ้ื สินค้าของบริษทั ฯ

หมายถึง ผู้จัดหาสินค้า หรือบริการ, เจ้าหนี้, หน่วยงานผู้ดำาเนินธุรกิจกับบริษัททั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ผลคืบหน้าในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่
ได้รบั ข้อร้องเรียนจากคูค่ า้ หรือข้อ
ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศ
เจตนารมณ์ เข้าร่วมลงนาม
โครงการ Collective Action
Coalition: CAC ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต มีการ
กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน พร้อมเสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาประกาศ
ใช้ตามลำาดับ

1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น
2. เปิดเผยนโยบายและแนวทาง
การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ซึง่ เป็น
มาตรฐานของบริษทั ฯ ให้ชดั เจน
3. ผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกับ
คูค่ า้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
อย่างยัง่ ยืน และเพือ่ รับทราบ
ปัญหา และหารือถึงแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกับคูค่ า้

ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและ
สังคม รวมจำานวน 171 กิจกรรม
ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการ
มีสว่ นร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน
และสังคม หน้า 105

1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ
การรับฟังความคิดเห็น
2. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ
การพัฒนาชุมชน เพือ่ การมีสว่ น
ร่วม เข้าถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง
สร้างสัมพันธ์อนั ดี เกิดการแลก
เปลีย่ นข้อมูลให้เกิดความเข้าใจซึง่
กันและกัน
3. ให้มหี น่วยงานชุมชนสัมพันธ์
เพือ่ รับผิดชอบดำาเนินการตัง้ แต่
การรับเรือ่ งร้องเรียน การจัดหา
แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการ
รายงานผลตามลำาดับขัน้ พร้อมทัง้
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
สังคมแวดล้อม

ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้มี
การดำาเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบบำาบัดน้าำ เสียขนาด
7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
เพือ่ ให้ได้ระบบบำาบัดน้าำ เสีย
ทีม่ คี วามทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น
จากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
ทัง้ ลูกค้า ชุมชน สังคม
แวดล้อม และหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่
ให้การดูแลควบคุมเรือ่ งสิง่
แวดล้อม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
จำกกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ เช่น
การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การจัดการเกีย่ วกับข้อร้องเรียน และการชีแ้ จงข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ ต่อผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการดำาเนินธุรกิจปกติในประจำาวัน สามารถสรุปถึงความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยประเมินจาก
ความสำาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจขององค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

สูง
1.1

ปจจัยสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

2.1
3.1
4.2

1.5

1.2

3.2

4.1

1.3

2.3

4.4

4.3
1.4

6.1
5.1

3.3

2.2

2.4

ต่ำ

สูง

ปจจัยสำคัญตอบร�ษัทฯ

สรุปประเด็นสำคัญของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
1 ลูกคา

2 พนักงาน

1.1 สินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
1.2 กำหนดราคาดวยความยุติธรรม
1.3 สงมอบสินคาภายในกำหนดระยะเวลา
1.4 รักษาความพ�งพอใจของลูกคา
1.5 การสรางความเชื่อมั่นในสินคา และผลิตภัณฑ

4 คูคา

2.1
2.2
2.3
2.4

ผลตอบแทน (คาจาง เง�นเดือน และสวัสดิการตางๆ)
สภาพแวดลอมทำงานดี ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
การฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงาน

5 ชุมชนและสังคม

4.1 ความซื่อสัตย โปรงใส ในการดำเนินธุรกิจ
4.2 กำหนดราคาดวยความยุติธรรม
4.3 ปฏิบตั ติ ามเง�อ่ นไขทางการคาและเง�อ่ นไขการชำระ
หนี้อยางเครงครัด ตรงตอเวลา
4.4 ใหความรวมมือในการปองกันขจัดปญหาการ
ทุจร�ตคอรรัปชันทุกรูปแบบ

5.1 ดำเนินธุรกิจภายใตการคำนึงถึงชุมชนและสังคม
ทั้งบร�เวณใกลเคียงและสวนรวม

3 ผูถือหุน
3.1 ความมั่งคั่งของผูถือหุน
3.2 ผลตอบแทนทางการเง�น (เง�นปนผล และมูลคาหุน )
3.3 การบร�หารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

6 สิ�งแวดลอม
6.1 ดำเนินธุรกิจภายใตการคำนึงถึงสิ�งแวดลอม
ไมกอเกิดมลพ�ษตอสิ�งแวดลอม

จากการวิเคราะห์ปจั จัยความต้องการทีส่ าำ คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ จึงได้มกี ารพัฒนา ส่งเสริมควบคูก่ บั การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้
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กระบวนการดำาเนินการ
สู่ความยั่งยืน
1. กำรผลิตสินค้ำ
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือการผลิตสินค้าอาหารจากเนือ้ ไก่ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงเชือ่ ว่าการส่งมอบสินค้าทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำาคัญและเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการดำาเนินงานกว่า 30 ปี
บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการ
ขยายฐานการผลิตสู่ต้นนำ้าเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อ
ให้ได้เนือ้ ไก่ทมี่ คี า่ โภชนาการทีด่ ี การพัฒนาสูตรอาหารไก่ และมีระบบ
การเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ตำ่าลง
การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่จากแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
มาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต
การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้
แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มี
คุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะผู้นำาธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้ความสำาคัญในเรื่อง
ของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ
ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้น
ฐานสำาคัญยิ่งของการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอด
ห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ
สื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการบริโภค
อย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึดหลักในการดำาเนิน
งาน ดังนี้

โดยจัดให้มกี ารดำาเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละขัน้ ตอนการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่สำาคัญ ดังนี้

โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริม่ ต้นของคุณภาพความปลอดภัย
บริษทั ฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารสัตว์” ทีโ่ รงงานอาหารสัตว์ของ
บริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อทำาหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพือ่ ควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพ
สัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง และมี
ความแม่นยำาและได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงสาธารณสุข

ฟำร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบ
ครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีความสำาคัญอย่าง
มาก ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีนำ้าอย่างเพียง
พอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสม และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่าย
วิชาการสัตว์บก” เพื่อทำาหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์วางมาตรการ
ป้ อ งกั น โรค กำ า หนดและควบคุ ม การใช้ ย าวั ค ซี น และเคมี ภั ณ ฑ์
ระหว่างการเลีย้ งไก่เนือ้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
โดยมีทมี สัตวแพทย์ทไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาการ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการ
วางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ประกันคุณภำพ และควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อำหำร
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด จึงได้เชือ่ มกระบวนการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำาแหละและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบ
วงจรจากฟาร์มสูผ่ บู้ ริโภค และให้มกี ารทดสอบคุณภาพทัง้ ทางกายภาพ
และชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้
ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจำาหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร

เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอำกำศ
ควบคุ ม ด้ ว ยระบบกำรให้ อ ำหำร
และน�้ำอัตโนมัติ มีระบบกำรระบำย
อำกำศและสำมำรถป้ อ งกั น สั ต ว์
พำหะน�ำโรคต่ำงๆ
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โรงงำนแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มคี วามสำาคัญมากเนือ่ งจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเนือ้ ไก่จงึ ได้รบั การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุก
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น
GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลง
คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยา” เพื่ อ ทดสอบเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ก ่ อ โรคและไม่ ก ่ อ โรค
การตกค้างของยาปฏิชวี นะ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค
ถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ โดยได้รบั ครัง้
แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ ได้มกี ารขยายงาน และขยายขอบข่ายการ
รับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
ฝ่ายห้องปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองความสามารถรวมทัง้
สิน้ 64 วิธกี ารทดสอบ โดยเป็นการมุง่ เน้นในวิธกี ารทดสอบทีใ่ ห้ผลการ
ทดสอบทีร่ วดเร็ว เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดเก็บสินค้า และยังได้มี
การพัฒนาวิธกี ารทดสอบขึน้ ใหม่ทลี่ ดการใช้สารเคมี เพือ่ ลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปัญหาสิง่ แวดล้อมแต่ยงั คงไว้ซงึ่ ผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นยำาเช่นเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถตามข้อกำาหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC

17025 ของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) และได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ รั บ การ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำาให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบ
สินค้าทีอ่ อกโดยห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประกอบการขอ Health Certificate
จากกรมปศุสตั ว์ได้ รวมถึงทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ยังได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ
และรางวัลความสำาเร็จต่างๆ อันได้แก่
• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำาปี 2554 “ระดับเงิน” จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำาปี 2556 “ระดับทอง”
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการร่วมมือการทดสอบทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ประจำาปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและ

อาหารดีเด่น ประจำาปี 2556 จากสำานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ซึง่ รางวัลแห่งความสำาเร็จทัง้ หมดนีไ้ ด้แสดงถึงการพัฒนาและการ
รักษามาตรฐาน และทำาให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมา
อย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
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มำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ
ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่
แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน
การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผูต้ รวจรับรองอิสระ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้ง
อาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก
จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลจากสถาบันชั้นนำาต่างๆ 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)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จำกแหล่งที่มำ
ก่อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่สำาคัญในการตอบ
สนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่
มีคุณภาพและปลอดภัยรวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การดำาเนินธุรกิจในระดับสากลโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มทีท่ นั สมัยและผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปทีไ่ ด้
มาตรฐานสากลทำาให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไป
ยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม
โยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า
สูล่ ูกค้า และผู้บริโภค จึงทำาให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะทำาการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว
ผูบ้ ริโภคจึงมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์มคี วามปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งเป็นกำรรับรอง
คุณภำพกำรผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนกำร
ผลิตของบริษัทฯ
GMP
HACCP
BRC
ISO 9001

ISO 14001
ACP
HALAL
SQMS

หลักสวัสดิภำพสัตว์
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญในเรือ่ งสวัสดิภาพสัตว์ในการดำาเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนือ่ ง ฟาร์มเลีย้ งไก่ของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices :
GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที างด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของสำานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก
สำาหรับการผลิตไก่เพือ่ ส่งออกตามมาตรฐาน Red Tractor Assurance
(RTA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาหรับการผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการทุก
ขั้นตอนโดยคำานึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้น
ว่า ไก่ทเี่ ลีย้ งจะต้องมีอสิ ระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลีย้ ง
ที่ให้อาหารและนำ้าเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อม
โรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอสิ ระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ
หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไป
อย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความ
กลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำาให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรม
ปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน
สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กสถานที่ ก ารจั ด การเลี้ ย งอาหารและการให้ อ าหาร
การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ต การขนส่ ง สุ ข อนามั ย ฟาร์ ม การจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
การฝึกอบรมพนักงานนัน้ บริษทั ฯ จึงมัน่ ใจและรับรองได้วา่ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณ ภาพถูกสุขอนามัยปราศจากยา
ปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
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พื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้อง
ผ่านนำ้ายาฆ่าเชื้อ อาบนำ้า สระผมและเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์ม
จัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน
เพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีพาหะนำาโรคฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน
จากภายนอกเข้าไปทำาอันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยง
ภายในฟาร์ม

ระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญเรือ่ งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพือ่
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

• อำหำรไก่

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อทำาการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัย
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

• กำรเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนำ้าอัตโนมัติมีระบบ
การระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำาโรคต่างๆ
ตลอดจนนำาระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่
ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยำนพำหนะ

บริษัทฯ ได้กำาหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดสำาหรับการ
เข้าฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้
เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และ

ระบบคอมพำร์ทเมนต์
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้
• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP สำาหรับโรคไข้หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนในรัศมี 1
กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพื้นที่กันชนในรัศมี 1
กิโลเมตรรอบฟาร์ม
• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

จำกควำมตัง้ ใจ เอำใจใส่ทกุ ขัน้ ตอนกระบวนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนสำกล ในปี 2557 ทีผ่ ำ่ นมำ บริษทั ฯ ได้รบั
กำรตอบรับทีด่ จี ำกลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้จำกกำรรับรูร้ ำยได้และก�ำไรสะสมของ
บริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (รำยละเอียดปรำกฏดังหัวข้อ ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร)
ประกอบกับระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่อยู่ในระดับสูงมำโดยตลอด รวมถึงปริมำณข้อร้องเรียนจำก
ลูกค้ำที่ลดลงต่อหน่วยกำรผลิต (พันตัน) ดังนี้
ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ปริมำณข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ (ฉบับ) ต่อปริมำณ
กำรผลิต (1,000 ตัน)
8
6

91%
2555

92%
2556

91%
2557

4
2
0

3.42

2555
ขอรองเร�ยนผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุก
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7.16

6.63

3.67
2.72

3.61

2556

2557

ขอรองเร�ยนเนื้อไกสดแชแข็ง

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

2. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
นโยบำยกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ใน
คูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีก
เลีย่ งการดำาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขัน้ ตอน (Business
Chain) (รายละเอียดอยู่ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ)

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำานาจ เพือ่ ให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื
หุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำาหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติ เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการดำาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

ทำาให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) ระดับ “ดีมาก” ได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ จำานวน 4 ดวง ด้วยคะแนน 85% จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผล
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
สำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านผล
การดำาเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)”
จากงาน SET Awards 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิง
รางวัล “รางวัลผูบ้ ริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม” และ “รางวัลบริษทั จดทะเบียน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพองค์กร
ด้านต่างๆ ที่ผ่านมาตรฐานรับคัดเลือก

นโยบำยก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
และข้อบังคับ
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
สากล โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน
ให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น
ช่วยเหลือ หรือกระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้กระทำาความผิด หรือกระทำา
การใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กำากับดูแล อาทิเช่น
สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
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นโยบำยจริยธรรมธุรกิจ

นโยบำยด้ำนแรงงำนสัมพันธ์

บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) ยึดหลักการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกันโดยกำาหนดและเปิดเผยแนวทาง
การส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
และจัดสภาพการทำางานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อ
พนักงานทุกระดับ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็นทีพ่ งึ่ และเป็นตัวอย่างทีด่ ขี อง
พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี

กำรจัดกำรและกำรรักษำจริยธรรมธุรกิจ
•

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบทำาความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือกระทำาการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจบริษัทฯ
จะพิจารณาและดำาเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่
การกระทำาดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำางานด้วย
แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจนี้ เมือ่ เข้าเป็นพนักงานและเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแล และส่งเสริม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กำาหนด
• คณะกรรมการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

กำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ
•

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติ
ทีอ่ าจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีทพี่ บเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับ
ให้กระทำาใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้
บังคับบัญชา หรือผูบ้ ริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการ แล้วแต่กรณี
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่
รายงานเป็นอย่างดี และผูร้ ายงานไม่ตอ้ งรับโทษใดๆ หากกระทำา
ด้วยเจตนาดี
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กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของ การกำาหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำาแผนการดำาเนินงาน
ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่น
กำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยผู้ร่วมทุน
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตำ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด
เป็นต้น
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนือ่ งมาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้
จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษทั ฯ ไม่มกี รณี
พิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการ
ดำาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

นโยบำยกำรส่งเสริมผู้พิกำร
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความ
สามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัว
และสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คน
พิการเป็นพลังสำาคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ
ประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ซึง่ มี
บทบัญญัตเิ พือ่ กำาหนดมาตรการสำาคัญเกีย่ วกับการส่งเสริมอาชีพและ
คุ้มครองการมีงานทำาของคนพิการ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดย
มีการรับผู้พิการเข้าทำางานในแผนกต่างๆ รวมจำานวน 48 คน คิด
เป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่
กฎหมายกำาหนด

กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (คน)
48
37

39

2555 2556 2557

ระบบบ่อกรองนำ้าภายในฟาร์ม
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กำรจ้ำงงำน

สัดส่วนพนักงำนแยกตำมเพศ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน
ไม่จำากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2557 บริษทั จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้ หมด จำานวน
4,759 คน โดยมีชว่ งอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบตั ิ
งานที่หลากหลาย

42%

58%

ชาย

หญิง

สัดส่วนพนักงำนแยกตำมสัญชำติ

อัตรำกำรคงอยูข่ องพนักงำน
หลังกำรใช้สิทธิ์ลำคลอด

70%

ในปี 2557 พนักงานหญิงจำานวน 2,748 คน มีพนักงานหญิงใช้
สิทธิ์ลาคลอด 64 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าทำางานตามปกติ
จำานวน 57 คน คิดเป็น อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์
ลาคลอดร้อยละ 89 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

10.94%

30%

ไทย

ตางดาว

สัดส่วนพนักงำนแยกตำมประเภทกำรจ้ำงงำน

พนักงานลาออกหลังลาคลอด

78%
22%
รายวัน

89.06%

รายเดือน

พนักงานคงอยูหลังลาคลอด

สัดส่วนพนักงำนแยกตำมเพศและประเภท
กำรจ้ำงงำน
สัดส่วนพนักงำนแยกตำมจ�ำนวนปีกำรท�ำงำน
ของพนักงำน
40%

นอยกวา 2 ป

49%

27%

มากกวา 10 ป

51%

รายวัน

40%

60%

หญิง
ชาย

รายเดือน

สัดส่วนพนักงำนแยกตำมอำยุ
มากกวา 50 ป

18%

15%

มากกวา 5 ป - 10 ป

2 ป - 5 ป

4%
19%

41 - 50 ป

30%

31 - 40 ป

44%

20 - 30 ป
นอยกวา 20 ป
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3%

นโยบำยกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ กำรป้องกันโรคร้ำยแรง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ หมายถึง ทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตน และไม่มตี วั ตน
เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสาร
สิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ
โดยการให้ ค วามรู ้ การให้ คำ า ปรึ ก ษา การฝึ ก อบรมจากบุ ค ลากร
เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่
พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดำาเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการ
ฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไม่ให้เสือ่ มเสีย สูญหาย และ
ใช้ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ และไม่นำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น

กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลีย่ งการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีสาระสำาคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรือลิขสิทธิ์
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อกำาหนด
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งหมายการค้า
สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้านอืน่
ทีก่ ฎหมายกำาหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู
ต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การ
ส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

3. กำรส่งเสริมทรัพยำกรบุคคล
นโยบำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำางานที่ดี บริษัทฯ มุ่ง
เน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และ
จะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการ
ให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี (และไม่ทำาการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ) รวมถึง ดูแลสถานที่ทำางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ
โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (โรงงาน
สีขาว) เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผลถึงวันที่ 26 สิงหาคม
2560

บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจติ สำานึกด้านความปลอดภัย
ทั้งด้วยการให้ความรู้ และการฝึกอบบรม และส่งเสริมให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทำางาน
เพื่อจัดทำาแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการ
ค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซำ้า และมีการรณรงค์ให้
ดำาเนินโครงการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1) โครงกำร NEAR MISS
บริษทั ฯ ได้จดั ทำาแผนป้องกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน เน้นการ
ค้นหาสาเหตุปอ้ งกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุซาำ้ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
ทำางาน
2) โครงกำรกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของสำานักงาน และบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
3) โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนักงานให้ตระหนักถึงอุบตั เิ หตุในการปฏิบตั งิ าน เช่น นิทรรศการ
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
20-21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
4) โครงกำรจัดฝกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุง่ เน้นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ
อพยพหนีไฟ ประจำาปี 2557, อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการทำางาน, อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทำางาน เป็นต้น
5) โครงกำรวำรสำร สำนควำมรู้ควำมปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการทำาวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยจะจั ด ทำ า ขึ้ น เป็ น ประจำ า ทุ ก เดื อ น มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นทาง
Intranet ของบริษทั ฯ และยังจัดทำาเป็นวารสารแจกให้กบั พนักงาน
ทั่วไป
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อัตรำกำรหยุดงำนจำกกำรบำดเจ็บ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีการจ้างพนักงานต่างด้าวเป็นจำานวนมากขึน้ (ตามสัญญาจ้าง MOU) จึงทำาให้จาำ นวนครัง้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุมจี าำ นวน
มาก บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและเพิ่มเวลาการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของพนักงาน จึงทำาให้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุ และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลง

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
125

อัตรำกำรหยุดงำนจำกกำรบำดเจ็บ
78

105

59

85

42 37
7

2555

2556

2557

2555

37

36
11

ไมหยุดงาน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน

9

หยุดงานเกิน 3 วัน

2556

2557

ช่องทำงกำรร้องเรียนและกระบวนกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนของพนักงำน

ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้กำาหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน

ช่องทำงกำรรับเรื่อง
ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของ
เรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2) หน้ า เว็ บ ไซต์ ภ ายในของบริ ษั ท ฯ ที่ GFPT-Intranetส่งข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคล
ของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงต่อไป

กำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำาเนิน
การแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ ย งจะติ ด ตามผลความคื บ หน้ า เป็ น ระยะ ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำาเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่
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เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำา
โดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิด ชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบใน
การดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดัง
กล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายกำาหนด

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน
บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้าง
ความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำาหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายกำาหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำาหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือ
สำาหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทัง้ เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงาน สำาหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของ
พนักงาน ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การคำานึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ทำางานจำานวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

ห้องพักสำาหรับพนักงานมากกว่า 1,750 ห้องพัก

กำรพัฒนำควำมรู้ศักยภำพของพนักงำน

กำรฝกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการทำางานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษทั ฯ เน้นการเลือ่ นตำาแหน่งจากภายใน และ
มีการประเมินผลการทำางาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญสำาหรับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้าน
บริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอก
เหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ
เคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผนนโยบาย กฎหมาย
แรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ารสัมมนา ดูงาน เพือ่
ให้พนักงานได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบั องค์กร
อื่นๆ และนำามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุ ค คลโดยเน้ น กระบวนการทำ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การกำ า หนด
บทบาทหน้าทีข่ องพนักงานให้ชดั เจน การกำาหนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนา
ระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำางานของพนักงาน ที่ผ่าน
มา บริษทั ฯ ได้จดั การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ภาวะผู้นำาพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

ชั่วโมงกำรอบรมพนักงำนเฉลี่ย
94

104

110
จำนวนชั่วโมงในการอบรม
ป 2555
394,934

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยตอคนตอป

2555

2556

ป 2556 ป 2557
465,041 521,804

ในปี 2557 บริษัทฯ มีจำานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด
521,804 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 110
ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทักษะที่จำาเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive
Development Program), ผูบ้ ริหารอาวุโส (Senior Executive Program),
ความปลอดภัยในการทำางานระดับเจ้าหน้าที่, Defensive Driving, การ
บริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการ
กำากับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความเสี่ยง, หลักสูตรด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2557
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน

4. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภายใต้
หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่
ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำาเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
ที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมลงนามโครงการ
Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริต พร้อมได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริต
คอร์รปั ชัน และกำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาประกาศใช้ โดยมีกาำ หนดสือ่ สารให้แก่
พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจน
มีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามลำาดับ

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำาเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ
การคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ หาประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ
ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดย
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุก
ธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการทุจริตและการคอร์รปั ชันนีอ้ ย่างสมำา่ เสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ทางบริษัทฯ และข้อกำาหนดของกฎหมาย”
โดยรายละเอียด คำานิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บไซต์
บริษัทฯ (www.gfpt.co.th)
ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำาคัญเกีย่ วกับการดำาเนินคดีทเี่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน
การทำาลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือก
ปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษ
ที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
หรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด

กิจกรรมวันรักษ์โลก

กิจกรรมวันเด็ก

จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก

บริจาคผ้าห่มและเสื้อ ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
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2. สร้ำงสังคมที่ดี หนึ่งในภำระกิจที่ส�ำคัญ

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก

โครงการเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท
และทุรกันดาร และผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ และมีนโยบาย
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี มีการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีการดำาเนินการต่างๆ
ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำาขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้น 64 กิจกรรม ดังเช่น
การสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน
สร้ า งกุ ศ ลถวายพ่ อ ของแผ่ น ดิ น การสนั บ สนุ น โครงการก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลประจำาศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
การบริจาคเครือ่ งฟอกไตให้มลู นิธโิ รคไตแห่งประเทศไทย การสนับสนุน
การศึกษา คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม
วันแรงงานแห่งชาติ ณ คอนโดบางเสาธง โครงการทำาหมันสุนัขที่
บริเวณบ่อพักนำ้าเสียหลังโรงงานฯ การจัดกิจกรรมวันรักษ์โลก (โยน
EM Ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนในคลองร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงทีต่ งั้ โรงงาน) โครงการเสวนาเพือ่ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ (อบต.บางเสาธง และอบต.ศรีษะจรเข้ใหญ่) การจัดกิจกรรม
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำาปี 2557 ของ อบต.
บางปลา เป็นต้น

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำเยำวชน ชุมชน และสังคม

3. ท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ และวัฒนธรรมไทย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่ าำ คัญซึง่ มีอทิ ธิพล
ในการกำาหนดความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถชี วี ติ ของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความสำาคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และทำานุบาำ รุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สังคมด้านทำานุบาำ รุงศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 54 กิจกรรม

1. ส่งเสริมเยำวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภำพ
บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำาคัญของเด็กและเยาวชน
นอกจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และ
การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชน บริษัทฯ ยังส่งเสริม
กิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่ง
เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทาง
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการต่างๆ รวมจำานวนทั้งสิ้น 53 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ คอนโดบางเสาธง
โครงการพี่ ใจดี เ ลี้ ย งอาหารกลางวั น น้ อ ง โรงเรี ย นละมู ล รอดศิ ริ
โครงการมอบจักรยาน “จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน”
แด่เด็กนักเรียนโรงเรียนละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ โครงการมอบ
ชุดหนังสือเพื่อบริจาคใน โครงการชวนน้องรักการอ่านกับ GFPT แด่
โรงเรียนในชนบทและเขตชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ รวม 26 โรงเรียน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี กิจกรรมสนับสนุนจัดงานสายธารสู่เด็กกำาพร้า ณ อาคาร
มูลนิธิอัลเกาษัร เป็นต้น

กิจกรรมการทำานุบำารุงศาสนา
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5. ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบำยสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุม
และป้องกันมลพิษ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้กำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

“ใช้ทรัพยำกร และพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำย
ร่วมสัมพันธ์กับชุมชน สร้ำงจิตส�ำนึก
โดยสื่อสำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง”

นโยบำยกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้าง
จิตสำานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารงานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ผลั ก ดั น การดำ า เนิ น การตามนโยบายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กำาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่และตามกฎหมายกำาหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่ง
แวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานการจั ด การด้ า น
สิง่ แวดล้อม ISO14001 และ OHSAS 18001 โดยบริษทั ฯ ตรวจประเมิน
อิสระด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุน
ให้มีการสื่อสารถึงการดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่าน
ช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทัง้ ภายในองค์กรและสูส่ าธารณชนภายนอก
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ดาำ เนินกิจกรรมและโครงการทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

กำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพราะถื อ เป็ น ต้ น ทุ น และต้ น ทางที่ สำ า คั ญ
ของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
โลกด้วย

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน

อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2557
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อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2557

ปริมำณกำรใช้น�้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำ
(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี)

1.93

1.70

1.65

2555

2556

2557

76.03

80.58

82.57

2555

2556

2557

ปริมำณน�้ำทิ้ง (ล้านลูกบาศก์เมตร)

17%
11%

1.54
2555

อื่นๆ

การผลิต

1.28

1.37

2556

2557

ทรัพยำกรน�้ำ
ทรัพยากรนำ้าเป็นสิ่งสำาคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
บริษัทฯ ได้กำาหนดปริมาณการใช้นำ้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการ
ผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นำ้าเพื่อนำามาวิเคราะห์
และวางแผนควบคุ ม การใช้ นำ้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือ
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นำ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้นำ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด
ในปี 2557 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้นำ้าประปา จำานวน 1.65 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 2.8 จากปีก่อน

พลังงำน
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของกระบวนการผลิต เพือ่ การวิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้ออกแบบเครือ่ งจักร อุปกรณ์
และกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยทีส่ ดุ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทาง
อ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 19,20 W ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
36 W ในสายการผลิต, การเปลีย่ นเครือ่ ง EVAPORATIVE CONDENSER

1%

แสงสวาง

7%

ปรับอากาศสำนักงาน

64%

ทำความเย็น

ทีใ่ ช้ในงานระบบทำาความเย็นให้มปี ระสิทธิภาพสูง เพือ่ ให้ปริมาณการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของ COMPRESSOR ลดลง การนำาระบบเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัตมิ าใช้ภายในอาคารสำานักงาน การใช้ระบบประชุมทางไกลทาง
จอภาพ (หรือ VDO Conference) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
เดินทางอีกด้วย
ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า จำ า นวน 82.57
ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนโดยร้อยละ 64 ใช้ในการ
ทำาความเย็นและร้อยละ 11 ใช้ในกระบวนการผลิต

กำรอนุรักษ์พลังงำน
บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงานด้านพลังงาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สู ง สุ ด โดยกำ า หนดให้ ก ารอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ดำาเนินงาน บริษทั ฯ ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ กำ า หนดแผนเป้ า หมายและ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรมและอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้
มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดำาเนินงานด้าน
พลังงานเป็นประจำาทุกปี
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กำรจัดกำรมลพิษและของเสีย
มลพิษทำงอำกำศ
บริษัทฯ มีระบบกำาจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน
และมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทำาการตรวจวัด ปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2557 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบ
แสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณตำ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ทั้งหมด

มลพิษทำงน�้ำ
บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบำาบัดนำ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกำาหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงในการบำาบัดนำา้ เสีย และมีการติดตามและวัดผล
คุณภาพนำา้ ทิง้ ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพนำา้ ทิง้ ทีเ่ ป็น
ไปตามกฎหมายกำาหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม
นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการนำานำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณนำา้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ
ผลทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

1.641 – 234.520

320.00

ซัลเฟอร ไดออกไซด (ppm)

3.053 – 5.642

60.00

ไนโตรเจนออกไซด (ppm)

4.410 – 9.711

200.00

คารบอนมอนอกไซด (ppm)

2.055 – 3.013

690.00

1.3 – 5.9

10.00

ปริมาณฝุน (mg/m3)

ค่าความทึบแสง (%)
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และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ซึ่งระบบบำาบัดนำ้าเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับนำ้าเสียที่
เกิดขึน้ ต่อวันได้ถงึ 5,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณนำา้ ทิง้ ทีผ่ า่ น
การบำาบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานนำา้ ทิง้ จะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณ
เฉลีย่ 4,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณนำา้ ทิง้ ทีน่ าำ กลับมาใช้ใหม่
เฉลี่ย 500 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินโครงการก่อสร้างระบบ
บำาบัดนำ้าเสียขนาด 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน เพื่อให้ได้ระบบบำาบัด
นำ้าเสียที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
ปริมาณนำ้าที่ถูกใช้งานอย่างเพียงพอกับการขยายธุรกิจในอนาคต

มลพิษทำงเสียง
บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient
noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ดำาเนินการตรวจวัด
โดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 ผลการ
ตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และระดับเสียง
รบกวน พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ทั้งหมด

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
และระดับเสียงรบกวน
บริเวณหน้าโรงงาน บริเวณหลังโรงงาน
ระดับความดังเสียง
เฉลี่ย 24 ชม. (Leq)

64.5

69.4

ค่ามาตรฐาน

70.0

70.0

7.7

6.1

10.0

10.0

ระดับเสียงรบกวน (dBA)
ค่ามาตรฐาน

ของเสีย
บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายกำาหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำาจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของ
เสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่ รวมถึงการจัดทำา
ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกำาจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตรำย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ,
ภาชนะปนเปื้อน และนำ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งกำาจัดกับบริษัทที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก
และเศษสแตนเลส ส่ ง กำ า จั ด กั บ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมาย เพื่อนำาไปรีไซเคิล
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายในเรือ่ ง
การปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ตอ้ งโทษปรับจากการละเมิดกฎหมาย
และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

โครงกำร 4 Rs
บริ ษั ท ฯ ได้ กำ า หนดแนวทางในการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในโรงงาน โดยนำาหลักคิด 4Rs (Reduce/Reuse/Recycle/
Repair) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป โดยมุ่ง
เน้นการลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น (Reduce) การจัดการวัสดุ
ไม่ใช้แล้ว วิธีการนำาวัสดุไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ซำ้า (Reuse) การนำากลับ
มาใช้ใหม่ (Recycle) และแนวทาง Total Productive Management
(TPM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้การผลิตสินค้าของ
บริษทั ฯ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ และมีการบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจีเอฟพีที ได้
ดำาเนินกิจกรรมในโครงการ 4Rs ดังนี้
• Reduce ลดการใช้ไม้พาเลทใหม่ โดยการใช้ซำ้า พร้อมตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสมำ่าเสมอ
• Reuse นำากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้เป็นกระดาษจดบันทึก
• Recycle นำานำ้าจากการบำาบัดนำ้าเสียมาใช้ในการล้างถนน และ
ล้างเครื่องจักรรอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
• Repair จัดทำาแผนงานบำารุงรักษาเครื่องจักรประจำาปี
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Report of theAudit and Risk Management Committee

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความ
เป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัทฯ อาทิ การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวม
ถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม เพื่อสอดคล้องกับ
มาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้
มีการก�ำกับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทัง้ ด้านการตรวจสอบการจัดการ
ทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่า
ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการ
ตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ได้มกี ารจัดประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยได้มกี ารหารือ และแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานงบ
การเงินประจ�ำไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจ�ำปี 2557 ของ
ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบ
บัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ ทัง้ ในประเด็นความถูกต้อง
เชือ่ ถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการน�ำเสนองบการเงินเพือ่ ขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ โดยการสอบทานจะมุง่ เน้นรายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการ
ปรับปรุง รายการส�ำรองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ
พร้อมฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการ

110 GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

เงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรและได้จดั ท�ำตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า
งบการเงินในปี 2557 ทัง้ ในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวม มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทัน
เวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่
ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
2. รายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยยึดหลักความ
ระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไข
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ พิ จ ารณา
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการ
ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างสมำ�่ เสมอทุกไตรมาส พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ น�ำไปปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น
4. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานและ
ทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตรวจสอบทั้ ง
ในด้ า นบุ ค ลากร และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจ
สอบภายใน ประจ�ำปี 2557 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้ เ ยี่ ย มชมการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวม
ทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยงจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
ไปยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหาร
บุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในทางด้านการบริหาร การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม
แนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมินของผูส้ อบบัญชี ดังนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมธุรกิจทั่วไป การประเมิน
ความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมถึงความน่าเชื่อถือ
ของระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารข้อมูลทีใ่ ช้ในการบริหารของฝ่าย
จัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เพียงพอ

ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความเห็น
เสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 รวมทั้งพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และด�ำเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ
ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และ
มีผลในปี 2557 แล้ว

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ น
ขอบเขตการปฏิบตั งิ านจริงของตนเอง เกีย่ วกับองค์ประกอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ผลการประเมินพบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสีย่ งได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับ
ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ก�ำกับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
และภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวม
ถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ซึง่ ในการสอบทานนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
ได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตราก�ำลัง ผลการตรวจสอบตาม
ฐานความเสีย่ ง ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�ำ
แนะน�ำอย่างสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งยังได้เน้นบทบาทของหน่วย
งานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการด�ำเนินงาน ได้แก่ การท�ำงานเป็น
ระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรองรับต่อทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร
7. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาความ
เหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการ
ประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�ำให้ได้
รับทราบถึงผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับ
ผิดชอบของผูส้ อบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่นที่เทียบได้ รวมถึง

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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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงาน
ประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความส�ำคัญ
ของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิด
ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อความซื่อสัตย์
สุจริตและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสีย่ ง ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวปรากฏ

112 GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ บริษทั
ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ส นั บ สนุ น ข้ อ มู ล และเอกสาร
ต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความน่า
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ

Audit Fee

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2557 ได้แก่
นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
จากบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ส�ำหรับในรอบปีบญ
ั ชี 2557 ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2557 จ�ำนวนเงินรวม 2,480,000.00 บาท ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท

805,000.00
1,675,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-audited fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2557
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บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

งบการเง�น
บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)
ประจำป 2557

Financial Statements 2014

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนด
ให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลัก
ฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการ
เงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวม
ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ
บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั
จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนิน
งานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก
ต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
โดยมิ ไ ด้ แ สดงความเห็ น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข ข้ า พเจ้ า ให้ สั ง เกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.5 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปี 2555 ใหม่ในงบการเงิน
รวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบแสดงฐานะทางการ
เงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงใหม่ อันเป็นผลจากการโอน
กลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากการบันทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุง
ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วและเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมตามควร

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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3

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

269,729,572.84

310,602,430.95

282,975,277.73

5.1 และ 6

905,346,995.03

1,100,748,517.12

960,068,023.44

7

3,274,299,556.83

3,216,936,312.55

4,212,363,986.85

19,410,393.78

17,520,100.09

20,549,110.42

4,468,786,518.48

4,645,807,360.71

5,475,956,398.44

สินทรัพย์

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

8

1,911,872,991.79
-

1,615,728,372.70
5,000.00

1,429,312,831.91
5,000.00

ไก่ปู่ย่าพันธุ-์ สุทธิ

10

70,727,734.60

45,852,393.90

38,152,701.86

ไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ

11

406,705,620.60

366,649,604.32

287,823,495.35

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน-สุทธิ

12

369,346,600.77

375,042,697.84

327,852,931.46

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

13

6,145,937,373.03

5,686,342,815.26

5,224,905,850.15

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

298,961,234.37

240,806,405.28

226,563,503.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

15

11,980,669.15
10,027,972.67
7,991,022.17
1,294,911.36
1,294,911.36
1,294,911.36
51,793,778.15
33,959,500.25
75,521,424.21
9,268,620,913.82 8,375,709,673.58 7,619,423,672.41
13,737,407,432.30 13,021,517,034.29 13,095,380,070.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ร่าง DRAFT

นนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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4

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

16 และ 17

1,177,050,250.14

2,046,894,386.21

3,532,732,267.60

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

5.1 และ 18

895,463,773.65

922,441,312.52

1,027,454,470.99

5.1

7,850,000.00

11,023,559.80

6,931,558.00

16 และ 19

230,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม
ที�ถึงกําหนดรับรู้ในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี

5.1

-

2,000,000,000.00

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2,141,060.40

3,784,423.52

229,823.36

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

26,425,416.76

23,783,050.97

14,828,964.12

2,338,930,500.95

5,087,926,733.02

4,662,177,084.07

80,000,000.00

160,000,000.00

รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ

16 และ 19

225,000,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

5.1

1,942,100,000.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

315,127,893.31

292,256,087.27

270,724,632.45

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

5.1

115,133,333.20

122,983,333.20

134,006,893.00

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

21

68,133,518.40

62,220,793.12

22,256,874.05

2,665,494,744.91

557,460,213.59

2,586,988,399.50

5,004,425,245.86

5,645,386,946.61

7,249,165,483.57

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

-

2,000,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ร่าง DRAFT

งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

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

23

525,000,000.00

525,000,000.00

525,000,000.00

23

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

6,707,190,519.92

5,366,342,818.35

3,850,476,757.43

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

7,247,293.16

3,014,870.22

2,919,780.34

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

8,633,258,813.08
99,723,373.36

7,288,178,688.57
87,951,399.11

5,772,217,537.77
73,997,049.51

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

8,732,982,186.44

7,376,130,087.68

5,846,214,587.28

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

22

หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

13,737,407,432.30 13,021,517,034.29 13,095,380,070.85
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ร่าง DRAFT

นนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น-สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นบริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน-สุทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5.1 และ 6
5.1
7

8
9
12
13
14
15

6

(หน่วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

84,981,497.83
95,399,945.47
354,639,163.45 502,185,720.22
10,000,000.00
369,391,752.87 441,414,326.97
11,925,262.98
13,223,009.73
820,937,677.13 1,062,223,002.39
1,525,859,700.00
1,664,518,042.35
217,715,957.97
1,218,899,287.39
205,250,387.51
11,980,669.15
34,971,653.00
4,879,195,697.37
5,700,133,374.50

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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7

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม
ที�ถึงกําหนดรับรู้ในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

16 และ 17
5.1 และ 18

980,000,000.00 1,500,000,000.00
223,834,432.13 259,177,094.72

5.1
16 และ 19

7,850,000.00

11,023,559.80

150,000,000.00

-

5.1

692,200,000.00
10,007,467.74
8,556,048.90
1,371,691,899.87 2,470,956,703.42

16 และ 19
5.1
20
5.1
21

225,000,000.00
670,200,000.00
127,514,467.76 118,376,925.62
115,133,333.20 122,983,333.20
14,851,121.70
11,308,699.88
1,152,698,922.66 252,668,958.70
2,524,390,822.53 2,723,625,662.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
นนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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8

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

22
1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

23

23

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

140,000,000.00 140,000,000.00
1,256,921,551.97 931,517,464.41
3,175,742,551.97 2,850,338,464.41
5,700,133,374.50 5,573,964,126.53
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

2557

งบการเงินรวม

2556

(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย
17,828,681,524.75 16,692,466,404.40 7,870,605,001.82 7,686,708,947.93
ต้นทุนขาย
(15,334,147,010.10) (14,451,112,629.63) (7,142,325,412.77) (6,923,843,085.47)
กําไรขั�นต้น
2,494,534,514.65 2,241,353,774.77
728,279,589.05 762,865,862.46
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
29,399,940.00
64,299,919.50
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
408,146,928.19
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
23,160,592.23
91,325,789.86
14,459,639.09
60,716,402.44
รายได้อื�น
223,619,766.99
220,321,542.49
118,634,713.54
97,056,020.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(532,929,345.76) (494,112,185.90) (133,797,071.46) (122,611,740.40)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(632,353,835.07) (563,736,403.35) (276,703,308.44) (246,000,618.47)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
325,544,559.09
220,715,470.79
ต้นทุนทางการเงิน
(145,406,193.15) (185,526,491.57)
(79,390,223.18) (91,289,486.75)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
1,756,170,058.98 1,530,341,497.09
809,030,206.79 525,036,359.33
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
26
42,000,619.78
(298,986.19)
(44,884,039.23)
9,211,389.48
กําไรสําหรับปี
1,798,170,678.76 1,530,042,510.90
764,146,167.56 534,247,748.81
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
1,798,170,678.76 1,530,042,510.90
764,146,167.56 534,247,748.81
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
28
ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

1,779,589,781.57
18,580,897.19
1,798,170,678.76

1,515,866,060.92
14,176,449.98
1,530,042,510.90

1.42

1.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
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0.61

0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
2.5
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
24
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

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

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

3,944,350,550.91
(93,873,793.48)
3,850,476,757.43
1,515,866,060.92
5,366,342,818.35
(438,742,080.00)
1,779,589,781.57
6,707,190,519.92

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558

ร่าง DRAFT

2,919,780.34
2,919,780.34
95,089.88
3,014,870.22
4,232,422.94
7,247,293.16

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
5,866,091,331.25
(93,873,793.48)
5,772,217,537.77
95,089.88
1,515,866,060.92
7,288,178,688.57
4,232,422.94
(438,742,080.00)
1,779,589,781.57
8,633,258,813.08

รวม

73,997,049.51
73,997,049.51
(222,100.38)
14,176,449.98
87,951,399.11
(6,808,922.94)
18,580,897.19
99,723,373.36

ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุม

5,940,088,380.76
(93,873,793.48)
5,846,214,587.28
95,089.88
(222,100.38)
1,530,042,510.90
7,376,130,087.68
4,232,422.94
(6,808,922.94)
(438,742,080.00)
1,798,170,678.76
8,732,982,186.44

รวม

(หน่วย : บาท)

10
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557

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

ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ยังไม่ได้
จัดสรร
397,269,715.60
534,247,748.81
931,517,464.41
(438,742,080.00)
764,146,167.56
1,256,921,551.97

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย.....................................................วันที� 16 กุมภาพันธ์ 2558

ร่าง DRAFT

2,316,090,715.60
534,247,748.81
2,850,338,464.41
(438,742,080.00)
764,146,167.56
3,175,742,551.97

รวม

(หน่วย : บาท)

11

12

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

2557

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
1,756,170,058.98
ปรับรายการกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์
58,485,117.28
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์
382,275,504.59
ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
5,505,163.39
ค่าเสื�อมราคา
554,769,247.57
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
4,363,799.09
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ
1,367,697.23
หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
2,436,463.80
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
284,388.61
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
2,322,139.29
ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่
2,697,850.03
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
(7,933,511.22)
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าวัสดุสํานักงานลดลง
(78,937.05)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(50,950.00)
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(43,350.00)
กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(3,837,974.91)
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
(441,200.00)
ภาษีมูลค่าเพิ�มเฉลี�ยขาด
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25,920,976.04
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
(11,023,559.80)
ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้
(1,323,147.54)
ดอกเบี�ยรับ
(1,496,202.13)
ดอกเบี�ยจ่าย
144,056,193.15
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(325,544,559.09)
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 2,588,881,207.31

2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,530,341,497.09

809,030,206.79

525,036,359.33

49,266,996.27
316,019,765.50
5,306,550.60
517,405,143.97
3,738,842.63
455,612.56
5,231,652.28
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)
(220,524.58)
(1,357,522.84)
185,526,491.57
(220,715,470.79)
2,380,941,520.41

12,336,769.84
164,429,693.14
4,363,799.09
(1,904,749.72)
(408,146,928.19)
(1,922,349.32)
(8,398.82)
(404,758.81)
(29,399,940.00)
11,088,992.14
(11,023,559.80)
(506,109.50)
72,798,309.45
620,730,976.29

12,173,099.95
159,840,334.68
3,738,842.63
(59.07)
(7,252,565.98)
661,645.97
(1,676,315.68)
(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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
งบการเงินนี�ได้พิจารณาและอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจอนุมัติของบริษัทแล้ว โดย...................................................วันที� 16GFPT
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
2557

งบการเงินรวม

2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับจากดอกเบี�ยรับ
รับจากภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

194,084,209.23
(192,441,973.95)
3,134,499.30
(8,953,498.69)

(141,006,823.90)
945,103,856.55
5,121,166.54
(1,749,832.08)

147,919,556.95
74,170,982.71
1,519,279.30
(811,600.41)

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

(56,832,187.18)
2,642,365.79
(3,049,170.00)
7,235,872.82
2,534,701,324.63
1,496,202.13
27,326.07
(22,997,690.45)
2,513,227,162.38

(176,090,063.90)
8,954,086.85
(4,434,732.00)
40,184,443.65
3,057,023,622.12
1,357,522.84
26,680,300.62
(13,211,232.68)
3,071,850,212.90

(46,632,805.51)
1,451,418.84
(1,951,450.00)
3,542,421.82
799,938,779.99
506,109.50
(2,303,670.13)
798,141,219.36

(303,350,336.06)
4,115,889.45
(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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่พ่อแม่พันธุ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

29,399,940.00
34,299,930.00
(2,576,500.00)
(127,000.00)
5,000.00
4,681,401.30
2,828,896.50
(84,597,532.11)
(56,160,049.64)
107,612,775.60
90,192,512.00
(490,761,203.58) (399,740,271.64)
400,000.00
(114,766.32)
(86,001,286.98)
19,713,286.28
19,162,484.70
(886,242,858.34) (859,640,938.49)
(6,316,495.57)
(5,775,793.13)
(10,362,825.28)
(15,706,662.44)
(20,909,065.12)
(15,806,668.76)
(1,340,068,843.14) (1,292,474,847.88)

29,399,940.00
10,000,000.00
(2,576,500.00)
(114,766.32)
3,816,191.32
(153,149,406.94)
(6,316,495.57)
(10,362,825.28)
(2,671,935.34)
(131,975,798.13)

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย
จ่ายเงินปันผล
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม

(49,875,546.26)
8,645,000,000.00
(9,465,000,000.00)
450,000,000.00
(155,000,000.00)
318,000,000.00
(375,900,000.00)
(142,513,551.09)
(438,742,080.00)
(1,214,031,177.35)

2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(1,490,905,925.30)
13,185,000,000.00 6,850,000,000.00 11,150,000,000.00
(13,180,000,000.00) (7,370,000,000.00) (11,370,000,000.00)
450,000,000.00
(80,000,000.00) (75,000,000.00)
49,000,000.00
16,000,000.00
35,000,000.00
(49,000,000.00) (38,000,000.00)
(35,000,000.00)
(185,842,276.00) (70,841,788.87)
(84,660,203.33)
(438,742,080.00)
(10.50)
(1,751,748,211.80) (676,583,868.87) (304,660,203.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

(40,872,858.11)
310,602,430.95
269,729,572.84

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

(10,418,447.64)
95,399,945.47
84,981,497.83

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

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี�
- ซื�อลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- จําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวางซึ�งยังไม่ได้รับชําระ
- ซื�อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- ค่าเสื�อมราคาคิดเข้าต้นทุนไก่ปู่ย่าพันธุ์
- ค่าเสื�อมราคาคิดเข้าต้นทุนไก่พ่อแม่พันธุ์
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
- ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- โอนดอกเบี�ยจ่ายเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

10,826,397.12
760,873.00
3,728,715.28
31,439,708.06
155,224,197.16
949,026.43
13,960,779.87
17,684,492.14
20,837,407.24

42,040,000.00
4,146,453.52
23,113,945.44
55,540,800.00
2,035,830.00
63,596,165.60
2,563,052.07
8,274,428.07
28,054,394.21
15,889,395.34

226,059.29
9,365,380.97
2,671,935.34

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

580,040.00
7,973,097.00
261,176,435.84
269,729,572.84

5,568,461.00
23,872,863.00
281,161,106.95
310,602,430.95

52,040.00
84,929,457.83
84,981,497.83

4,837,961.00
90,561,984.47
95,399,945.47

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เช็คในมือ
- เงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
ร่าง DRAFT
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
________________________________

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จี เอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524
และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไก่สด
ชําแหละแช่ แข็งและไก่ แปรรู ป และกลุ่ มบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จฟาร์ มเลี้ ยงไก่ และดําเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและ
จําหน่ายอาหารสัตว์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ น นี้ นํา เสนอเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อใช้ใ นประเทศไทย และจัดทํา เป็ น
ภาษาไทย งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคย
กับภาษาไทย
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของ
สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้วยการจัด ทํา และนํา เสนอ
รายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นนี้ ได้จ ัดทํา ขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ นเดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื่ นใน
นโยบายการบัญชี

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย............................................... วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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2.2 ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอนการบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ร่ าง DRAFT
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17
อ้างอิงมาตรฐาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

เรื่ อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานและแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี
ฉบับที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มบริ ษ ัทมาเริ่ มถื อปฏิ บ ัติ ในการจัดทํางบการเงิ นไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ นในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นสภาวิชาชี พบัญชี
ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน ซึ่ งยังไม่นาํ มาใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชี สํา หรั บเงิ นอุดหนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ร่ าง DRAFT

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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18
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

2558
2558
2558
2558
2558
2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ความช่วยเหลือจากรั ฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ร่ าง DRAFT
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19
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557) โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสั ม พัน ธ์ ของรายการเหล่า นี้ สํา หรั บ มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

2558
2558
2558

2558
2558
2558
2558

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐาน
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มาเริ่ มถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการนํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
2.3 กลุ่ มบริ ษ ัทได้จ ัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ นที่ นํามาแสดงเปรี ยบเที ยบใหม่ เพื่ อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี หรื อส่ วนของเจ้าของตามที่รายงานไปแล้ว โดยประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ส่ วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
ที่ถึงกําหนดรับรู ้ในหนึ่งปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
ที่ถึงกําหนดรับรู ้ในหนึ่งปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริ ษทั ร่ วม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)

หลังการ
จัดประเภทใหม่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)
จัดประเภทใหม่

140,938,451.00

6,931,558.00
(6,931,558.00)

6,931,558.00
134,006,893.00

-

-

-

921,118,164.98

1,323,147.54

922,441,312.52

-

-

-

11,023,559.80
134,006,893.00 (11,023,559.80)
63,543,940.66 (1,323,147.54)

11,023,559.80
122,983,333.20
62,220,793.12

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้จากการขาย
16,699,034,128.53 (6,567,724.13) 16,692,466,404.40
ต้นทุนขาย
(14,418,324,536.22) (32,788,093.41) (14,451,112,629.63)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(533,468,003.44) 39,355,817.54
(494,112,185.90)

ร่ าง DRAFT

11,023,559.80 11,023,559.80
134,006,893.00 (11,023,559.80) 122,983,333.20
-

-
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2.4 ในการจัดทํา งบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลัก การบัญชี ที่ รั บ รองทัว่ ไป ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่อการกํา หนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับ ประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ป ระมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอี ยดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่ม
บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลู กหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุ นที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
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ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และค่าเสื่ อมพันธุ์
ในการคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับและมูลค่าคงเหลื อเมื่อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทาน
มูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีการกําหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ มให้ผลผลิ ต
ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หากมูลค่าคงเหลือ
มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่ ในการนํามาคํานวณ
ค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคื นตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จํา เป็ นต้องประมาณการว่า กลุ่มบริ ษทั ควรรับ รู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จํา นวนเงิ น เดื อ นที่ ค าดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต อัต ราการลาออกและปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในเชิ ง
ประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึ ง
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้น
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
การประมาณการในเรื่ องอื่นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินนี้
ค่าความนิยม
ในการทดสอบการด้อยค่าค่าความนิ ยมในภายหลังจะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํ นึ ง
ว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน
2.5 บริ ษทั ฯ ได้แก้ไขรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ใหม่ในส่ วน
ของงบการเงิ นรวมอันเป็ นผลจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจาก
การบันทึกเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งงบการเงิ นย้อนหลัง ซึ่ งแสดง
ผลกระทบ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ปรับปรุ งใหม่

ก่อนการ
ปรับปรุ งใหม่

หลังการ
ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
กําไรสะสมลดลง

320,437,297.42
3,944,350,550.91

(93,873,793.48) 226,563,503.94
(93,873,793.48) 3,850,476,757.43

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
กําไรสะสมลดลง
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น

322,435,790.92
5,447,972,247.48
87,951,355.62

(81,629,385.64) 240,806,405.28
(81,629,429.13) 5,366,342,818.35
43.49
87,951,399.11

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
(12,543,394.03)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
1,517,798,103.06
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )
1.20

12,244,407.84
(298,986.19)
12,244,407.84 1,530,042,510.90
0.01
1.21
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3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2557
2556
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจําหน่ายลูกไก่
99.9999 99.9999
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์และเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 98.0338 97.8666
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป
99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
99.9999 99.9999

3.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้น
เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษ ทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้รวมอยู่ใ น
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสํ าหรั บรายการบัญชี ที่ เหมื อนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
3.5 งบการเงิ นรวมได้รวมรายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญและเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดรวมเงิ นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน
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4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตจาก
ลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อบันทึ กตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย
ราคาทุนคํานวณ ดังนี้
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป บันทึกตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์ บันทึกตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าระหว่างผลิต งานระหว่างเลี้ยง งานระหว่างฟัก และไข่เชื้อ บันทึกตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
4.5 ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
- ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ บันทึกในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม และคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์
จากราคาทุนหักด้วยมูลค่าซากโดยค่าเสื่ อมพันธุ์คาํ นวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ และ
พิจารณาการด้อยค่าของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ (ถ้ามี)
- งานระหว่างเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น บันทึกตามราคาทุน และรวมค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เล็กรุ่ นที่ยงั ไม่ให้ผลผลิต
- ไก่ปู่ย่าพันธุ์ และไก่ พ่อแม่พนั ธุ์ ที่ปลดระวาง แสดงเป็ นรายการกํา ไรหรื อขาดทุ นจากการขาย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวางในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นที่ดินและอาคารที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามราคาทุ นหัก ค่า เสื่ อมราคาสะสม และค่า เผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่า (ถ้า มี) และคํา นวณ
ค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
อาคารเล้าไก่
20 ปี
อาคารชุด
20 ปี
อาคารโรงงาน
20 ปี
4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วัน เริ่ ม รายการบัน ทึก บัญ ชีต ามราคาทุน อาคารและอุป กรณ์ ณ วันเริ ่ ม รายการ
บันทึก บัญชี ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และคํา นวณค่า เสื่ อมราคาตามวิธี เส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
20 ปี
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่ วนปรับปรุ ง
20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 ปี และ 10 ปี
เครื่ องมือเครื่ องใช้
5 ปี
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น
5 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นาํ มาใช้ผลิตสิ นทรัพย์ถาวรอื่น นํามารวม
คํานวณเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ชนิดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึกเมื่อสิ นทรัพย์ถาวรอื่นนั้น
พร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณผลต่างระหว่างเงินสดรับสุ ทธิ
กับราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลิ ข สิ ท ธิ์ โปรแกรมสํา เร็ จรู ป แสดงในราคาทุ น ณ วันเริ่ ม รายการหัก ค่า ตัดจํา หน่ า ยสะสม
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
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4.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบี้ยจ่ายที่ ถือเป็ นต้นทุ น เป็ นดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิ ดจากการกู้ยืมเพื่อให้ได้ม าซึ่ ง สิ นทรั พ ย์
ที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่ก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์
4.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการซื้ อธุ รกิ จที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของผูซ้ ้ื อในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อ และค่าความนิ ยมทดสอบการด้อยค่าทุกปี
โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม
ไม่สามารถโอนกลับได้
4.11 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณานั้นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํ นึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น หมายถึ ง มูล ค่า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ น ในการขายของสิ นทรั พ ย์หรื อ
หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด หรื อมูลค่าจากการใช้ข องสิ นทรัพ ย์น้ ัน แล้วแต่จาํ นวนใด
จะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้
ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ สิ นทรั พ ย์น้ ัน
มีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่ใช้
ในการกําหนดมูลค่าที่ค าดว่า จะได้รับคืนได้เปลี่ ย นแปลงไปภายหลัง จากรับ รู ้ผ ลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึ กเงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่ อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่มบริ ษทั รับรู้ ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิ กจ้างหรื อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุ ่ม บริ ษ ทั รั บ รู้ ภาระหนี้ สิ นผลประโยชน์ พ นัก งาน
คํานวณโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งประมาณการจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
ที่ครบกําหนดในเวลาใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปั จจัย
อื่น กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นหนี้ สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ พนักงานจะรั บรู้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพื่อกระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สิ นเมื่ อมีค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ข องการเกิ ด
ภาระผูก พันในปั จจุ บ นั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ ม านอันเป็ นผลสื บ เนื่ องมาจากเหตุ ก ารณ์
ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้จ่าย
ชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
ร่ าง DRAFT
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4.15 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรสํารองเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
4.16 การรับรู ้รายได้
- รายได้จากการขาย รับรู ้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าเช่า รับรู ้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
4.17 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รั บ รู ้ หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่า งชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ย ภาษี
ทุ กรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.19 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.20 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุ ม
กลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดี ยวกันกับกลุ่ มบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั
ร่ วมและบุ คคลซึ่ ง ถื อหุ ้นที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมี อิท ธิ พ ลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่ าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิ จการที่ บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.21 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวด
แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราปิ ด ณ วันสิ้ นงวด ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่านี้ แสดงเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของงวดนั้น
4.22 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ น สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย
เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ
แต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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5. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ทั ฯ มีร ายการบัญ ชี ที่เกิ ด ขึ้ น กับ บริ ษ ทั ย่อยและกิ จการที่เกี่ย วข้อ งกัน โดยมีผูถ้ ือหุ ้น
กลุ ่ม เดีย วกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน ยอดคงเหลื อและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ลูกหนี้ การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพล นิ ชิเรฟู้ ดส์ จํากัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั พี.เว็ต. จํากัด
รวม
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั พี.เว็ต. จํากัด
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

-

-

3,220,961.34
27,190,278.96

2,552,280.00
38,037,429.31

69,992,634.02
159,673,795.51

55,694,155.67
177,493,174.55

69,992,634.02
-

55,694,155.67
-

62,527,332.72
41,999,386.15
513,600.00
334,706,748.40

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

62,527,332.72
41,999,386.15
513,600.00
205,444,193.19

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

-

-

135,921.10
183,583.41
116,635.45
44,297.40

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

10,294,201.18
3,163,584.00

8,318,724.64
3,074,568.49

10,294,201.18
226,200.00

8,318,724.64
395,994.69

58,024.02
22,411.15
13,538,220.35

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

58,024.02
22,411.15
11,081,273.71

51,060.40
9,397,666.88
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เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส จํากัด
เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

-

-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

10,000,000.00
10,000,000.00

-

-

1,073,623.80

1,173,793.09

45,638.54
45,638.54

37,884.99
37,884.99

1,073,623.80

1,173,793.09

623,380.94

623,380.94

623,380.94

623,380.94

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

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

911,000.00
111,000.00
1,022,000.00

911,000.00
111,000.00
1,022,000.00

-

-

17,294,153.46
1,783,654.87
426,825.00

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

1,499,685.00

1,481,210.00

700,390.00

321,350.00

56,565,586.32
58,065,271.32

77,442,794.11
78,924,004.11

20,205,023.33

54,176,852.53
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่ งปี ต้นงวด
หัก ส่ วนที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่ งปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

-

-

302,428.23
79,551.52
79,551.50

343,924.26
112,896.86
112,896.87

1,238,279.99

-

-

-

1,238,279.99

76,963.91
76,963.91

461,531.25

76,963.91
646,681.90

-

-

74,705.00
4,530.00

69,538.69
5,240.00

1,069,200.26
1,069,200.26

2,099.43
66,340.00
68,439.43

1,069,200.26
1,148,435.26

2,099.43
66,340.00
143,218.12

-

-

25,000.00
140,000.00
165,000.00

25,000.00
140,000.00
165,000.00

-

-

25,000.00

25,000.00

122,983,333.20
11,023,559.80
(11,023,559.80)
(7,850,000.00)
115,133,333.20
115,133,333.20

134,006,893.00 122,983,333.20 134,006,893.00
6,931,558.00 11,023,559.80
6,931,558.00
(6,931,558.00) (11,023,559.80) (6,931,558.00)
(11,023,559.80) (7,850,000.00) (11,023,559.80)
122,983,333.20 115,133,333.20 122,983,333.20
122,983,333.20 115,158,333.20 123,008,333.20
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เงินกูย้ มื ระยะยาว
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ครบกําหนดไถ่ถอน
ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ครบกําหนดไถ่ถอน
ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นงวด
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ครบกําหนดไถ่ถอน
ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

692,200,000.00
16,000,000.00
(38,000,000.00)
(690,200,000.00)
690,200,000.00
670,200,000.00
670,200,000.00

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
16,000,000.00
35,000,000.00
(38,000,000.00) (35,000,000.00)
(690,200,000.00)
690,200,000.00
670,200,000.00 692,200,000.00
- (692,200,000.00)
670,200,000.00
-

693,900,000.00
241,000,000.00
(224,900,000.00)
(808,900,000.00)
808,900,000.00
710,000,000.00
710,000,000.00

682,900,000.00
11,000,000.00
693,900,000.00
(693,900,000.00)
-

-

-

613,900,000.00
61,000,000.00
(113,000,000.00)
(500,900,000.00)
500,900,000.00
561,900,000.00
561,900,000.00
1,942,100,000.00

624,900,000.00
3,000,000.00
(14,000,000.00)
613,900,000.00
(613,900,000.00)
- 670,200,000.00

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยทั้งจํานวนเป็ นการให้กูย้ ืม
โดยให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 และ 3.10
ต่อปี ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งจํานวน เป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนดภายในปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งจํานวน เป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนดภายในปี 2557 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 มีมติอนุ มตั ิ
ให้บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ก บั บริ ษ ทั ฯ ในการขยายกิจการในวงเงินกูย้ ืมไม่เกิน 2,000.00 ล้า นบาท
อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุ มตั ิให้
บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรับความช่วยเหลื อทางด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ก บั บริ ษ ทั ฯ ในการขยายกิจการในวงเงินกูย้ ืมไม่เกิน 2,000.00 ล้า นบาท
อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการ
กําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556

รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี และ 3.10 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ราคาทุน

รายการธุรกิจกับบริ ษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 5,017,308,680.76
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
54,390,285.00
ราคาตามสัญญา
18,287,183.40
ราคาทุนและราคาตลาด
155,114,723.79
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
29,399,940.00
ราคาทุน
2,118,650.27

-

- 674,401,842.06 651,265,182.24
- 4,934,418,238.62 4,738,163,187.97
116,575.36
310,000.01
2,340,000.00
2,340,000.00
18,606,917.73
17,849,734.09
29,999,989.50
6,080,939.24
7,475,715.17

4,304,772,668.29 1,141,130,720.92
88,290,628.00
14,214,590.00
13,438,327.80
18,287,183.40
137,585,333.41 122,428,023.79
34,299,930.00
29,399,940.00
892,429.72
1,939,850.27

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556

รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 1,819,576,647.39
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,884,569,297.54
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
24,269,400.89
ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
18,701,213.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
76,659,218.33
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี และ 6.00 ต่อปี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเป็ น
ต้นทุนสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

2,169,556,162.03 1,187,933,611.39 1,945,935,237.48
2,463,507,766.65
19,036,597.90
3,929,277.30
1,746,691.90
18,749,528.31
8,467,853.00
8,438,168.31
79,718,532.68
2,991,287.73
3,465,869.61

97,029,919.30

108,364,604.55

36,679,202.41

41,504,876.33

13,503,760.26

11,607,120.55

1,349,649.28

-

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
64,750,845.00 61,564,085.00 39,617,240.00 35,977,112.00
1,029,813.00 1,022,672.00
684,010.00
684,010.00
65,780,658.00 62,586,757.00 40,301,250.00 36,661,122.00

ค่า ตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ายให้แก่ ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษ ทั ฯ
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงิ นเดื อน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาํ หนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน))
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั พี.เว็ต. จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั พานาแลบ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู้ ริ หารร่ วมกัน
NICHIREI FOODS INC.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ร่ วม
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ ดส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ ดส์ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการและผูถ้ ือหุน้

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
ตัว๋ เงินรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
334,706,748.40
492,452,987.79
423,513,868.73
536,212,081.79
93,724,795.00
77,403,237.00
851,945,412.13 1,106,068,306.58
(39,341,605.18)
(36,894,889.38)
812,603,806.95 1,069,173,417.20

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
205,444,193.19 245,764,097.88
129,927,318.01 239,422,765.99
1,316,788.00
335,371,511.20 486,503,651.87
335,371,511.20 486,503,651.87
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ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น-สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
13,538,220.35
12,135,617.49
1,446,216.51
442,196.50
45,638.54
37,884.99
7,141,920.30
2,844,493.64
21,517,556.74
15,395,649.85
49,245,327.64
921,201.45
92,934,880.08
31,777,043.92
(191,692.00)
(201,944.00)
92,743,188.08
31,575,099.92
905,346,995.03 1,100,748,517.12

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
11,081,273.71
9,397,666.88
10,099.40
28,234.89
1,073,623.80
1,173,793.09
84,200.00
29,350.00
6,393,407.34
4,640,232.49
625,048.00
412,791.00
19,267,652.25
15,682,068.35
19,267,652.25
15,682,068.35
354,639,163.45 502,185,720.22

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
6.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
327,063,910.34

405,169,713.47

197,556,885.13

224,906,045.48

7,638,552.84
4,285.22
334,706,748.40

87,283,274.32
492,452,987.79

7,883,022.84
4,285.22
205,444,193.19

20,858,052.40
245,764,097.88

6.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น

ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

304,205,733.29

369,688,459.64

108,052,841.32

184,908,628.10

171,563,939.36
41,468,991.08
517,238,663.73
(39,341,605.18)
477,897,058.55

206,887,456.29
37,039,402.86
613,615,318.79
(36,894,889.38)
576,720,429.41

21,874,476.69
129,927,318.01
129,927,318.01

55,830,925.89
240,739,553.99
240,739,553.99

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน
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รายการเคลื ่อ นไหวของค่า เผื ่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ -ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อื่น กิจ การอื ่น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
37,096,833.38
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
9,757,510.50
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
(6,453,478.70)
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ
(867,568.00)
ยอดคงเหลือปลายงวด
39,533,297.18
ปัจจุบนั แล้ว

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่บนั ทึกไว้เพียงพอในสถานการณ์

7. สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
145,049,400.24
101,165,310.37 144,483,410.65 105,162,731.53
78,060,488.36
80,162,333.43
49,642.88
1,277.18
1,431,015,299.32 1,747,939,967.51 21,251,284.36 19,679,549.76
329,913,065.47
52,200,016.08
198,859,900.78
315,279,691.18 162,542,181.01 281,238,117.95
96,787,675.83
78,282,521.96
400,535,537.84
331,526,231.69
617,491,072.06
541,775,000.32 53,540,416.09 49,681,816.29
3,297,762,082.78 3,248,332,349.72 381,817,292.11 455,762,215.53
(2,878,872.85)
(3,135,146.11) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
(20,583,653.10) (28,260,891.06) (9,546,666.39) (11,469,015.71)
3,274,299,556.83 3,216,936,312.55 369,391,752.87 441,414,326.97
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ต้นทุ นของสิ นค้า คงเหลื อที่ บ นั ทึ ก เป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ตน้ ทุ นขาย สํา หรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
15,342,080,521.32 14,455,383,627.14 7,144,247,762.09 6,931,095,651.45

ต้นทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
(7,933,511.22)
(4,270,997.51) (1,922,349.32) (7,252,565.98)
สุ ทธิ
15,334,147,010.10 14,451,112,629.63 7,142,325,412.77 6,923,843,085.47

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
และค่าเผือ่ สิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ต้นงวด
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ปลายงวด
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นงวด
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(3,135,146.11) (3,139,476.62) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)
256,273.26
4,330.51
(2,878,872.85) (3,135,146.11) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)

(28,260,891.06) (32,527,558.06) (11,469,015.71)
(42,895.39) (8,743,515.09)
7,720,133.35 13,010,182.09
1,922,349.32
(20,583,653.10) (28,260,891.06) (9,546,666.39)

(18,721,581.69)
7,252,565.98
(11,469,015.71)

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2557 2556

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

เงินปั นผล
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

2557
2556
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 483,813,688.99 406,731,555.81 29,399,940.00 34,299,930.00
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,428,059,302.80 1,208,996,816.89
รวม
1,911,872,991.79 1,615,728,372.70 29,399,940.00 34,299,930.00
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งบันทึกโดย
วิธีส่วนได้เสี ยมีรายการเคลื่ อนไหว ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
1,615,728,372.70 1,429,312,831.91
325,544,559.09
220,715,470.79
(29,399,940.00)
(34,299,930.00)
1,911,872,991.79 1,615,728,372.70

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-ต้นงวด
บวก ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน-วิธีส่วนได้เสี ย
หัก รับเงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-ปลายงวด

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2557 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556

2557
2556
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์ วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00
49,000,000.00
49,000,000.00 29,399,940.00
- บริ ษทั 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 29,399,940.00
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
- (408,146,928.19)
สุ ทธิ
1,525,859,700.00 1,117,712,771.81 29,399,940.00

34,299,930.00
34,299,930.00
34,299,930.00

สํา หรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่า เผื่อการด้อ ยค่า เงิ นลงทุนมี รายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
โอนกลับระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
408,146,928.19
408,146,928.19
(408,146,928.19)
408,146,928.19

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั จีเอฟพีที นิ ชิเร (ประเทศไทย)จํากัด(บริ ษทั ร่ วม)
มีผลกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เห็ นว่าผลประกอบการของบริ ษทั ร่ วมดี ข้ ึ น
อย่างต่อเนื่ อง จึงกลับรายการค่า เผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งจํานวน โดยรับรู ้ รายได้จาก
การโอนกลับ ค่า เผื่อการด้อยค่า เงิ นลงทุน ในบริ ษ ทั ร่ วมในงบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํา หรับ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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มูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และผลกําไรของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั ร่ วม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
1,511,628,010.27
523,151,115.59
3,303,752,938.20
388,574,733.38

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
3,893,103,016.69
217,622,994.37
6,708,439,502.08
445,093,729.69
(หน่วย : บาท)

บริ ษทั ร่ วม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
1,259,373,355.07
428,519,454.76
3,031,521,831.98
561,437,356.85

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
3,232,441,019.16
164,408,329.99
5,769,765,820.63
289,038,002.04

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้

ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
- บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
รวม

2557

ทุน
ชําระแล้ว

550,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
40,000,000.00
200,000,000.00

2556

550,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
40,000,000.00
200,000,000.00

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2557 2556
99.99
99.99
98.0338
99.99
99.99

99.99
99.99
97.8666
99.99
99.99

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
549,999,910.00
349,999,910.00
524,019,227.35
39,999,100.00
200,499,895.00
1,664,518,042.35

549,999,910.00
349,999,910.00
521,442,727.35
39,999,100.00
200,499,895.00
1,661,941,542.35

-

29,999,989.50
29,999,989.50

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี การลงทุ นเพิ่มในบริ ษ ทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 66,900 หุ ้น จํานวน 2.58 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ น้ เพิ่มขึ้น
จากอัตราร้ อยละ 97.8666 เป็ น 98.0338 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนตํ่า
จากการซื้ อเงินลงทุนจํานวน 4.23 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
ผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มี การลงทุ นเพิ่มในบริ ษ ทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 2,600 หุ ้น จํานวน 0.13 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้น
จากอัตราร้ อยละ 97.8601 เป็ น 97.8666 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนตํ่า
จากการซื้ อเงินลงทุนจํานวน 0.10 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
ผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
ร่ าง DRAFT
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10. ไก่ปู่ย่าพันธุ์-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ไก่ปู่ย่าพันธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

51,049,076.44
56,266,003.91
(51,049,076.44)
56,266,003.91
60,784,279.73
(56,266,003.91)
60,784,279.73

12,914,375.64
56,160,049.64
4,146,453.52
(56,266,003.91)
16,954,874.89
84,597,532.11
3,728,715.78
(60,784,279.73)
44,496,843.05

63,963,452.08
56,160,049.64
56,266,003.91
4,146,453.52
(51,049,076.44)
(56,266,003.91)
73,220,878.80
84,597,532.11
60,784,279.73
3,728,715.78
(56,266,003.91)
(60,784,279.73)
105,281,122.78

ค่ าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(25,810,750.22)
(49,266,996.27)
47,709,261.59
(27,368,484.90)
(58,485,117.28)
51,300,214.00
(34,553,388.18)

-

(25,810,750.22)
(49,266,996.27)
47,709,261.59
(27,368,484.90)
(58,485,117.28)
51,300,214.00
(34,553,388.18)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

28,897,519.01
26,230,891.55

16,954,874.89
44,496,843.05

45,852,393.90
70,727,734.60

ค่ าเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

49,266,996.27
58,485,117.28

ร่ าง DRAFT
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11. ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น

323,356,353.59
387,832,920.41
(372,428,072.32)
338,761,201.68
596,419,320.26
(489,046,862.69)
446,133,659.25

117,152,295.24
441,780,271.64
23,113,945.44
(387,832,920.41)
194,213,591.91
501,587,600.70
31,439,708.06
(596,419,320.26)
130,821,580.41

440,508,648.83
441,780,271.64
387,832,920.41
23,113,945.44
(372,428,072.32)
(387,832,920.41)
532,974,793.59
501,587,600.70
596,419,320.26
31,439,708.06
(489,046,862.69)
(596,419,320.26)
576,955,239.66

ค่ าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(152,685,153.48)
(316,019,765.50)
302,379,729.71
(166,325,189.27)
(382,275,504.59)
378,351,074.80
(170,249,619.06)

-

(152,685,153.48)
(316,019,765.50)
302,379,729.71
(166,325,189.27)
(382,275,504.59)
378,351,074.80
(170,249,619.06)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

172,436,012.41
275,884,040.19

194,213,591.91
130,821,580.41

366,649,604.32
406,705,620.60

ค่ าเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ร่ าง DRAFT

316,019,765.50
382,275,504.59
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12. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

237,327,509.80
80,800,000.00
20,000,000.00
(55,540,800.00)
282,586,709.80
(356,650.00)
282,230,059.80

104,330,336.12
5,201,286.98
2,035,830.00
111,567,453.10
114,766.32
111,682,219.42

341,657,845.92
86,001,286.98
22,035,830.00
(55,540,800.00)
394,154,162.90
114,766.32
(356,650.00)
393,912,279.22

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(43,460.00)
(48,497.55)
(91,957.55)
(48,497.55)
(140,455.10)

(12,363,812.80)
(5,258,053.05)
(17,621,865.85)
(5,456,665.84)
(23,078,531.69)

(12,407,272.80)
(5,306,550.60)
(17,713,823.40)
(5,505,163.39)
(23,218,986.79)

(1,315,342.00)
(1,315,342.00)
50,950.00
(1,264,392.00)

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

(1,397,641.66)
(1,397,641.66)
50,950.00
(1,346,691.66)

281,179,410.25
280,825,212.70

93,863,287.59
88,521,388.07

375,042,697.84
369,346,600.77

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ร่ าง DRAFT
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ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

181,094,608.57
(55,540,800.00)
125,553,808.57
125,553,808.57

272,719,233.72
5,201,286.98
2,035,830.00
(4,812,914.05)
275,143,436.65
114,766.32
275,258,202.97

453,813,842.29
5,201,286.98
2,035,830.00
(4,812,914.05)
(55,540,800.00)
400,697,245.22
114,766.32
400,812,011.54

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(43,460.00)
(48,497.55)
(91,957.55)
(48,497.55)
(140,455.10)

(162,425,651.68)
(12,124,602.40)
3,926,127.90
(170,624,126.18)
(12,288,272.29)
(182,912,398.47)

(162,469,111.68)
(12,173,099.95)
3,926,127.90
(170,716,083.73)
(12,336,769.84)
(183,052,853.57)

(43,200.00)
(43,200.00)
(43,200.00)

-

(43,200.00)
(43,200.00)
(43,200.00)

125,418,651.02
125,370,153.47

104,519,310.47
92,345,804.50

229,937,961.49
217,715,957.97

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(เพิม่ ขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ร่ าง DRAFT
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- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าราคาทุนจํานวน 0.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับ
จากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นมูลค่า
ราคาทุนจํานวน 279.56 ล้านบาท และ 279.44 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อ
ที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน
872.54 ล้านบาท และ 872.85 ล้านบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน
620.23 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

ร่ าง DRAFT
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2,839,789,772.98

(43,200.00)
(43,200.00)

527,613,865.88
3,366,675,801.92

(2,501,866,222.87)
(215,834,832.87)
3,958,717.96
47,489.94
(2,713,694,847.84)
(233,886,222.65)
96,440.47
54,675,481.76
(2,892,809,148.26)

(20,719,150.79)
(2,245,249.40)
(22,964,400.19)
(2,530,205.55)
(25,494,605.74)

525,577,524.68

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
764,302,130.90
(58,301,801.54)
6,259,484,950.18

486,693,057.74
44,680.00
63,883,728.33
550,621,466.07
493,864.35
551,115,330.42

917,707,562.86

886,118,100.88

-

(1,634,394,435.21)
(152,867,398.50)
5,186,018.13
(47,489.94)
(1,782,123,305.52)
(166,774,966.74)
532,172.01
(1,948,366,100.25)

2,478,757,767.01
40,491,449.64
154,256,655.23
(5,264,465.48)
2,668,241,406.40
25,099,694.08
174,372,106.64
(1,639,544.01)
2,866,073,663.11

ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ อาคารสิ่งปลูกสร้ างและส่ วนปรับปรุ ง เครื่องจักรและอุปกรณ์

195,082,147.59

163,862,550.69

-

(684,122,939.28)
(62,688,896.45)
2,347,494.21
(744,464,341.52)
(69,062,739.97)
(6,965,569.62)
4,337,025.24
15,858.63
(816,139,767.24)

845,998,859.84
26,230,855.34
38,567,589.19
(2,470,412.16)
908,326,892.21
16,129,164.13
91,716,398.05
(4,950,539.56)
1,011,221,914.83

เครื่องมือเครื่องใช้

71,806,249.83

84,083,826.20

-

(261,573,394.45)
(41,388,793.82)
4,115,371.24
(298,846,817.03)
(37,110,471.68)
4,630,983.96
(331,326,304.75)

360,696,021.03
21,768,042.25
5,007,824.36
(4,541,244.41)
382,930,643.23
19,526,397.78
5,805,698.88
(5,101,886.77)
(28,298.54)
403,132,554.58

งบการเงินรวม
เครื่องใช้ สํานักงาน
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สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนเข้า
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผือ่ การด้อยค่ าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประกอบด้วย

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ

234,443,789.25

236,489,954.61

-

(457,826,565.92)
(70,234,679.68)
13,699,537.57
(514,361,708.03)
(82,090,085.48)
22,939,363.21
6,949,710.99
(566,562,719.31)

653,978,315.92
52,491,640.40
58,081,264.89
(13,699,558.57)
750,851,662.64
62,533,339.93
21,405,053.31
(25,773,820.01)
(8,009,727.31)
801,006,508.56

ยานพาหนะ
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29,089.88

8,728.04

-

(1,004,539.84)
(29,371.12)
(1,033,910.96)
(12,273.16)
(1,046,184.12)

1,042,639.00
1,042,639.00
32,635.00
1,075,274.00

834,615,207.02

948,376,015.98

-

-

667,769,051.38
745,711,253.04
91,848,712.04
(14,698,540.04)
(542,254,460.44)
948,376,015.98
780,112,255.21
182,438,189.79
(8,686,883.36)
(1,067,624,370.60)
834,615,207.02

สินทรัพย์ถาวรอืน่ งานระหว่ างก่อสร้ างและงานระหว่ างประกอบ

554,769,247.57
35,168,423.84
1,529,293.82

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

6,145,937,373.03

5,686,342,815.26

(43,200.00)
(43,200.00)

(5,561,507,248.36)
(545,289,221.84)
29,307,139.11
(6,077,489,331.09)
(591,466,965.23)
(6,965,569.62)
32,535,984.89
61,641,051.38
(6,581,744,829.67)

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
903,927,350.48
1,240,039,577.57
(104,454,475.25)
(1,075,662,396.45)
12,727,725,402.70

รวม

(หน่วย : บาท)
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(20,719,150.79)
(2,245,249.40)
(22,964,400.19)
(2,530,205.55)
(25,494,605.74)

154,059,965.58
152,023,624.38

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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445,160,693.00

480,780,205.29

(394,685,812.82)
(36,595,878.62)
32,590.06
(431,249,101.38)
(36,525,089.02)
96,440.47
(467,677,749.93)

907,061,697.09
725,846.78
6,323,592.80
(46,000.00)
(2,035,830.00)
912,029,306.67
926,436.18
(117,299.92)
912,838,442.93

389,121,635.94

443,925,467.54

(639,467,722.31)
(78,232,479.67)
(717,700,201.98)
(82,305,341.69)
(800,005,543.67)

1,060,284,775.65
7,300,943.66
94,039,950.21
1,161,625,669.52
11,300,608.16
16,200,901.93
1,189,127,179.61

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
174,759,925.71
11,037,568.57
805,261.92
(132,002.50)
186,470,753.70
6,377,392.95
716,816.56
(1,818,629.14)
(28,932.54)
191,717,401.53

121,084,454.75
11,911,725.40
6,306,480.00
(5,150,834.23)
134,151,825.92
11,088,974.18
(5,252,810.00)
139,987,990.10

22,594,019.58

25,841,727.35

31,597,209.29

43,401,382.46

29,263,603.03

32,156,249.67

(110,184,327.69) (123,279,948.63) (96,441,518.48)
(12,161,690.64) (19,900,149.35) (10,704,887.00)
110,726.74
5,150,829.23
(122,346,018.33) (143,069,371.24) (101,995,576.25)
(12,099,534.25) (18,843,153.09) (12,126,369.54)
8,399.00
1,791,698.09
3,397,558.72
634.00
(134,437,153.58) (160,120,192.24) (110,724,387.07)

142,593,425.94
4,171,136.79
1,423,182.95
148,187,745.68
4,150,674.73
4,701,152.75
(8,400.00)
157,031,173.16

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย.............................................................. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ร่ าง DRAFT

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

113,098,957.44
41,680.00
63,883,728.33
177,024,365.77
493,864.35
177,518,230.12

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน

ร่ าง DRAFT งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย............................................... วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

138,452,854.19

40,101,488.83

-

99,616,146.54
57,981,598.28
(117,496,255.99)
40,101,488.83
104,323,090.01
16,623,453.72
(22,595,178.37)
138,452,854.19

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ

10,685,647.98

4,872.63

-

12,158,113.16
(12,153,240.53)
4,872.63
24,780,183.53
32,274.40
(14,131,682.58)
10,685,647.98

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

159,840,334.68
164,429,693.14

1,218,899,287.39

1,220,271,359.35

(1,384,778,480.72)
(159,840,334.68)
5,294,146.03
(1,539,324,669.37)
(164,429,693.14)
5,294,096.28
634.00
(1,698,459,632.23)

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
162,514,787.91
39,201,035.54
(7,197,139.06)
(36,755,793.49)
2,917,358,919.62

รวม

(หน่วย : บาท)
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- งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยสามแห่ งได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้า
เป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง 18.16 ล้านบาท และ 15.89 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืม
ที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดือนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปโดยปี 2557 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.20-6.00 ต่อปี และปี 2556 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68-6.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร ที่มีอยูแ่ ล้ว ราคา
ทุนจํานวน 927.29 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 205.75 ล้านบาท และราคาทุนจํานวน985.48 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชี 227.46 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยทั้งห้าแห่งมีสินทรัพย์ที่คาํ นวนค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 2,755.01 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 358,549 บาท และราคาทุน
2,627.55 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 355,706 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร
ที่มีอยูแ่ ล้ว และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯ ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวนค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 823.35 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 11,283 บาท และราคาทุน 766.82 ล้าน
บาท มูลค่าตามบัญชี 9,094 บาท ตามลําดับ
14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 299,062,034.37 240,806,405.28 205,250,387.51 250,134,426.74
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(100,800.00)
สุ ทธิ
298,961,234.37 240,806,405.28 205,250,387.51 250,134,426.74
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย.............................................................. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

164 GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

50
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่าย
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 26)

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
รายได้หรื อ
31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่าย
2557
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 26)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6,278,546.82 (636,832.52) 5,641,714.30
สิ นค้าคงเหลือ
4,013,715.55 (1,725,255.94) 2,288,459.61
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม 16,785,536.90
- 16,785,536.90
ไก่ปยู่่ าพันธุ ์
- 3,888,721.78
3,888,721.78
่
ไก่พอแม่พนั ธุ ์
16,927,023.72 2,314,022.99 19,241,046.71
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
474,914.61 (162,001.81)
312,912.80
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
51,942,302.09 2,802,998.94 54,745,301.03
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
144,384,365.59 51,773,975.65 196,158,341.24
รวม
240,806,405.28 58,255,629.09 299,062,034.37

2,757,036.43 (1,185,355.04) 1,571,681.39
98,414,922.54 (81,629,385.64) 16,785,536.90
21,705,647.91
832,411.89 22,538,059.80
127,256,819.86 37,098,289.56 164,355,109.42
250,134,426.74 (44,884,039.23) 205,250,387.51

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สุ ทธิ

250,134,426.74 (44,884,039.23) 205,250,387.51

- (100,800.00)
(100,800.00)
240,806,405.28 58,154,829.09 298,961,234.37

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่าย
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 26)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7,260,640.94 (982,094.12) 6,278,546.82
สิ นค้าคงเหลือ
7,353,543.95 (3,339,828.40) 4,013,715.55
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม 19,303,367.44 (2,517,830.54) 16,785,536.90
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ ์
20,379,952.23 (3,452,928.51) 16,927,023.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
732,453.88 (257,539.27)
474,914.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
56,835,067.13 (4,892,765.04) 51,942,302.09
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
114,698,478.37 29,685,887.22 144,384,365.59
รวม
226,563,503.94 14,242,901.34 240,806,405.28

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม
รายได้หรื อ
31 ธันวาคม
2556
ค่าใช้จ่าย
2556
ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หมายเหตุ 26)
4,372,250.13 (1,615,213.70) 2,757,036.43
113,177,160.92 (14,762,238.38) 98,414,922.54
24,076,191.39 (2,370,543.48) 21,705,647.91
99,297,434.82 27,959,385.04 127,256,819.86
240,923,037.26 9,211,389.48 250,134,426.74

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย.............................................................. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
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15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้ อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

16,621,297.99
5,775,793.13
22,397,091.12
6,316,495.57
28,713,586.69

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(8,630,275.82)
(3,738,842.63)
(12,369,118.45)
(4,363,799.09)
(16,732,917.54)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10,027,972.67
11,980,669.15

ค่ าตัดจําหน่ ายที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,738,842.63
4,363,799.09

16. สิ นเชื่อและการคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั คํ้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ าง โรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่ า
เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ มี อยู่และที่ จะมี ข้ ึ นในอนาคตของกลุ่ม บริ ษ ทั และได้โอนผลประโยชน์จาก
การประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน
ร่ าง DRAFT
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกันวงเงิ นร่ วม จํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิ น 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2567 และไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันวงเงิ นร่ วม จํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้ อยละ 6.00 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิ น 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2557 และไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
17. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,175,000,000.00 1,995,000,000.00
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
2,050,250.14
51,894,386.21
รวม
1,177,050,250.14 2,046,894,386.21

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
980,000,000.00 1,500,000,000.00
980,000,000.00 1,500,000,000.00

17.1 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขดังนี้
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยสองแห่งมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จํานวน 195.00 ล้านบาท และ 495.00 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง
ในรู ป ตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1-2 เดื อน เท่า กันทั้ง สองปี โดยมีก ารคิดดอกเบี้ ย ในอัตราร้ อยละ
2.20-2.30 ต่อปี และ 2.68-2.80 ต่อปี ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 980.00
ล้านบาท และ 1,500.00 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 30 วัน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.20-2.35 ต่อปี
และ 2.68–2.75 ต่อปี ตามลําดับ
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17.2 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่ อของสถาบัน
การเงิ น ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงิ นสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้
หรื อจําหน่ายไป
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 16
18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
58,065,271.32 78,924,004.11
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
607,673,813.62 646,875,875.76
รวมเจ้าหนี้การค้า
665,739,084.94 725,799,879.87
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,069,200.26
68,439.43
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
2,745,289.54 1,254,898.86
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
79,329,938.09 47,279,731.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,238,279.99
76,963.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
135,822,935.81 136,026,489.22
เงินรับล่วงหน้า
9,519,045.02 11,934,909.59
รวมเจ้าหนี้อื่น
229,724,688.71 196,641,432.65
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 895,463,773.65 922,441,312.52

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
20,205,023.33 54,176,852.53
113,759,593.81 112,593,818.21
133,964,617.14 166,770,670.74
1,148,435.26
143,218.12
11,013,587.18 10,971,486.06
9,365,380.97 7,788,838.18
461,531.25
646,681.90
64,082,220.50 67,109,859.05
3,798,659.83 5,746,340.67
89,869,814.99 92,406,423.98
223,834,432.13 259,177,094.72
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19. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
455,000,000.00 160,000,000.00 375,000,000.00
(230,000,000.00)
225,000,000.00

(80,000,000.00) (150,000,000.00)
80,000,000.00 225,000,000.00

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
160,000,000.00 240,000,000.00
450,000,000.00
(155,000,000.00) (80,000,000.00)
455,000,000.00 160,000,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
450,000,000.00
(75,000,000.00)
375,000,000.00
-

- งบการเงินรวม
เงิ นกู้ยืม ระยะยาวเป็ นเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ ง โดยมี วงเงิ นกู้
400.00 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 80.00 ล้านบาท และ
160.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมีกาํ หนดจ่ายคืนเงินต้น ทุก 3 เดือน จํานวน 20 งวด งวดละ 20.00 ล้านบาท
เริ่ มชําระงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที่ 13 นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป
และงวดต่อๆไปชําระทุกวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที่ถึงกําหนดชําระ โดยมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 1
นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงิ นกูง้ วดแรกถึ งเดื อนที่ 12 ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็ นต้นไปในอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.75
เงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งจํานวนของบริ ษทั ย่อยมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึน
ในภายหน้าจากโครงการขยายกําลังการผลิตโรงเลี้ยงไก่ และมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมคํ้าประกัน
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ มีวง
เงิ นกู้ 450.00 ล้า นบาท โดยมี ย อดคงเหลื อ จํานวน 375.00 ล้า นบาท ซึ่ งมี กาํ หนดจ่า ยคื นเงิ นต้น และ
ดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน จํานวน 12 งวด งวดละ 37.50 ล้านบาท เริ่ มชําระงวดแรกในเดื อน กรกฎาคม 2557
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.71 ต่อปี
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันต้นงวด
292,256,087.27 270,724,632.45
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
15,936,492.76 16,556,961.88
ดอกเบี้ยจ่าย
9,984,483.28 9,409,224.94
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างงวด
(3,049,170.00) (4,434,732.00)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันปลายงวด 315,127,893.31 292,256,087.27

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
118,376,925.62 109,886,640.82
6,799,301.09
7,622,043.18
4,289,691.05
3,964,289.62
(1,951,450.00) (3,096,048.00)
127,514,467.76 118,376,925.62

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

ร่ าง DRAFT

ร้อยละ 3.65
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 0.01-1.00
55 ปี
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21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
38,812,327.88
40,135,475.42

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
-

หัก ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอ
การตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
เงินคํ้าประกัน
รวม

(1,323,147.54)
37,489,180.34
30,644,338.06
68,133,518.40

14,851,121.70
14,851,121.70

(1,323,147.54)
38,812,327.88
23,408,465.24
62,220,793.12

11,308,699.88
11,308,699.88

การเปลี่ยนแปลงของค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชี สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีตน้ งวด
หัก สิ ทธิการเช่าที่รับรู้เป็ นรายได้ในระหว่างงวด
ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
40,135,475.42
40,356,000.00
(1,323,147.54)
(220,524.58)
38,812,327.88
40,135,475.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง เป็ นค่าตอบแทนจากสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ฯแห่งหนึ่ ง มีกาํ หนดระยะเวลาเช่ า 30 ปี โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด 6 เดือน หลังจากวันที่จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า ณ สํานักงานที่ดินแล้วเสร็ จ
เป็ นต้นไป (“เป็ นวันเริ่ ม สัญญาเช่ า ”) ซึ่ ง รับ รู้ รายได้ค่าเช่ า จากสัญญาเช่ าที่ ดินดังกล่ า วตามวิธีเส้นตรง
นับตั้งแต่วนั ที่ สั ญญาเช่ าที่ ดินเริ่ ม มี ผลบัง คับ ในวันที่ 31 ตุ ลาคม 2556 โดยมี มูล ค่าที่ จะได้รับชําระจน
สิ้ นสุ ดสัญญาดังนี้

ภายใน 1 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
1.51
1.51

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

6.20
49.11
56.82

6.05
50.77
58.33
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22. ทุนเรื อนหุ น้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนหุ น้
(หน่วย : หุ น้ )

หุ น้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

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

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

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

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

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยในการบริ หารทางการเงิ น คื อ การดํา รงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมและการรักษา
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.57 : 1
และ 0.77 : 1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.79 : 1 และ 0.96 : 1
ตามลําดับ
23. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติ แห่ ง พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่
บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่ าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่า หุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้อง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ร่ าง DRAFT
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24. จ่ายเงินปั นผล
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของปี 2556 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.35 บาท
จํานวนหุ น้ สามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 438.84 ล้านบาท
(จ่ายจริ งจํานวน 438.74 ล้านบาท) ปั จจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมพันธุ์
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าขนส่ง
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากการทําลายลูกไก่
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(2,252,004.81)
24,152,291.08
12,253,502,554.02 11,661,839,806.53
(7,933,511.22)
(4,270,997.51)
1,946,830,467.39 1,772,099,892.06
65,780,658.00
62,586,757.00
560,274,410.96
522,711,694.57
440,760,621.87
365,286,761.77
4,363,799.09
3,738,842.63
322,866,138.62
304,740,849.54
23,031,050.27
22,433,292.25
662,589,046.58
612,050,884.66
8,614,628.30
10,993,174.45
26,203,265.49
28,024,998.64
12,713,550.05
10,254,334.09
284,388.61
510,918.35
2,322,139.29
2,697,850.03
1,836,129.80
2,436,463.80
5,231,652.28
174,344,674.59
104,739,936.69
16,499,430,190.93 15,508,961,218.88

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
79,375,257.82
41,062,624.34
5,786,423,516.50 5,701,326,700.01
(1,922,349.32)
(7,252,565.98)
1,027,609,417.33
947,260,391.15
40,301,250.00
36,661,122.00
176,766,462.98
172,013,434.63
4,363,799.09
3,738,842.63
111,564,246.25
102,274,544.65
8,520,653.00
8,490,968.31
249,431,639.45
233,129,060.80
3,775,019.20
2,731,047.46
5,542,450.09
4,794,029.46
851,437.02
715,194.13
60,222,993.26
45,510,050.75
7,552,825,792.67 7,292,455,444.34

ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย.............................................................. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
GFPT Public Company Limited Annual Report 2014

173

59
26. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ที่รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอี ยดดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การลดอัตราภาษีเงินได้
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
16,154,209.31 14,541,887.53

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

(58,154,829.09) (43,794,662.71) 44,884,039.23
- 29,551,761.37
(42,000,619.78)
298,986.19 44,884,039.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าลดลง
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ร่ าง DRAFT

(40,636,133.47)
31,424,743.99
(9,211,389.48)
(หน่วย : บาท)

2557
2556
556,327,111.57 252,703,095.22 666,418,680.23 (141,382,320.90)
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
50,540,619.04
(28,276,464.18)

-

648,829.46
(1,185,355.04)
(81,629,385.64)
832,411.89
(5,879,988.00)
(127,256,819.86)
164,355,109.42
(425,421.27)
(44,884,039.23)
(44,884,039.23)

-

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
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พระราชกฤษฎี ก าตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ
เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลื ออัตรา
ร้ อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20
ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ 2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงิ นได้ที่ลดลงเหลื อร้ อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชี พบัญชี ที่ออก
ในปี 2555
27. ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่ มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บ เครื่ องจัก รตามที่ อนุ ม ตั ิ ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุค คลสํา หรั บกําไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา
8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1776(2)/2545
1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

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

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชาํ แหละ
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่

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

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

ร่ าง DRAFT
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ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553
1932(2)/2548
1233(2)/2557
1632(2)/2546
1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1591(2)/2553
2108(2)/2553
1898(2)/2553
1674(2)/2554
1187(2)/2553
2106(2)/2553
2107(2)/2553
1022(2)/2555

ลงวันที่
21 สิ งหาคม 2546
20 กันยายน 2548
16 กุมภาพันธ์ 2553
11 ตุลาคม 2548
25 กุมภาพันธ์ 2557
11 พฤศจิกายน 2546
6 มิถุนายน 2551
19 พฤศจิกายน 2551
28 เมษายน 2552
5 มิถุนายน 2552
24 สิ งหาคม 2553
8 มิถุนายน 2553
19 ตุลาคม 2553
24 สิ งหาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
24 กุมภาพันธ์ 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
12 มกราคม 2555

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม
วันทีเ่ ริ่มมีรายได้
วันหมดอายุ
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
14 มิถุนายน 2549 13 มิถุนายน 2557
ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่ วนผสมอาหารสัตว์
1 มิถุนายน 2552 31 พฤษภาคม 2560
ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่ วนผสมอาหารสัตว์ 12 กรกฎาคม 2555 11 กรกฎาคม 2563
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื้อ
9 กันยายน 2549
8 กันยายน 2557
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื้อ
1 ธันวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565
เลี้ยงไก่เนื้อ
12 พฤษภาคม 2548 11 พฤษภาคม 2556
เลี้ยงไก่เนื้อ
17 เมษายน 2553
16 เมษายน 2561
เลี้ยงไก่เนื้อ
8 ตุลาคม 2553
7 ตุลาคม 2561
เลี้ยงไก่เนื้อ
9 มิถุนายน 2554
8 มิถุนายน 2562
เลี้ยงไก่เนื้อ
5 มิถุนายน 2554
4 มิถุนายน 2562
เลี้ยงไก่เนื้อ
25 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2562
ผลิตลูกไก่
22 สิ งหาคม 2556
21 สิ งหาคม 2564
เลี้ยงไก่เนื้อ
28 สิ งหาคม 2557
27 สิ งหาคม 2565
เลี้ยงไก่เนื้อ
30 สิ งหาคม 2557
29 สิ งหาคม 2565
เลี้ยงไก่เนื้อ
23 ธันวาคม 2557
22 ธันวาคม 2565
ผลิตลูกไก่
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
-

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้จากการโอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ร่ าง DRAFT

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ มการลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
4,803,988,649.47
3,066,616,352.35
7,870,605,001.82
(3,970,349,625.24)
(3,171,975,787.53)
(7,142,325,412.77)
833,639,024.23
(105,359,435.18)
728,279,589.05
11,795,212.01
4,618,136.44
(108,226,059.22)
(137,464,351.46)
(48,034,850.43)
556,327,111.57
556,327,111.57

408,146,928.19
2,664,427.08
143,416,517.10
(25,571,012.24)
(139,238,956.98)
(31,355,372.75)
252,703,095.22
(44,884,039.23)
207,819,055.99

408,146,928.19
14,459,639.09
148,034,653.54
(133,797,071.46)
(276,703,308.44)
(79,390,223.18)
809,030,206.79
(44,884,039.23)
764,146,167.56
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(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ มการลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
4,611,100,019.89
3,075,608,928.04
7,686,708,947.93
(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
59,166,104.21
1,550,298.23
60,716,402.44
2,123,639.84
159,232,300.21
161,355,940.05
(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

28. กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํา นวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี

กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
1,779,589,781.57 1,515,866,060.92 764,146,167.56 534,247,748.81
1,253,821,000
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
1.42
1.21
0.61
0.43

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจชําแหละไก่ ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้ อ ธุ รกิจอาหารสัตว์
ธุ รกิจไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ธุ รกิจจําหน่ายลูกไก่ ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป และธุ รกิจไก่
ปู่ ย่าพันธุ์ กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิดขึ้นจากยอดรายได้หักต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุ รกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ร่ าง DRAFT
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ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
7,196.20
3,915.33 4,886.72
- โอนระหว่างส่ วนงาน
674.40
4,513.79 6,572.19
7,870.60
8,429.12 11,458.91
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
448.56
(19.00)
870.79
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

975.23
243.67
1,039.14

2,113.54
0.58
835.02

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงานธุรกิจ ส่ วนงานธุรกิจ
รายการ
รวม
ธุรกิจไก่ ธุรกิจจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ ผลิตและจําหน่าย ตัดบัญชี
พ่อแม่พนั ธุ์
ลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
524.27
309.60
905.50
91.06
- 17,828.68
1,794.89
7.98
147.08 (13,710.33)
2,319.16
309.60
913.48
238.14 (13,710.33) 17,828.68
100.43
79.92
7.30
88.04
1,576.04
325.54
(145.41)
42.00
(18.58)
1,779.59

1,280.04 1,040.42
78.90
1.11
2,289.34 674.80

16.69

50.55
3.24
52.45

358.62
0.04
134.77

5,818.40
327.54
5,042.21
2,549.26
13,737.41
(หน่วย : ล้านบาท)

ส่ วนงาน ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
7,035.44
3,397.49 4,811.39
- โอนระหว่างส่ วนงาน
651.27
4,253.28 6,351.54
7,686.71
7,650.77 11,162.93
กําไรจากการดําเนินงาน
548.12
85.82
708.70
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

950.60
269.67
1,204.45

1,821.57
0.38
747.96

1,256.05
76.97
2,420.58

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส่ วนงาน ส่ วนงาน ส่ วนงานธุรกิจ ส่ วนงานธุรกิจ
รายการ
ธุรกิจไก่ ธุรกิจจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ ผลิตและจําหน่าย ตัดบัญชี
พ่อแม่พนั ธุ์
ลูกไก่
อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
481.18
101.03
840.69
25.24
1,653.86
8.59
135.82 (13,054.36)
2,135.04
101.03
849.28
161.06 (13,054.36)
82.03
18.89
1.39
50.21

1,009.43
1.27
613.46

10.55

62.40
4.12
54.20

233.84
0.04
86.61

รวม

16,692.46
16,692.46
1,495.16
220.72
(185.53)
(0.30)
(14.18)
1,515.87
5,333.89
352.45
5,137.81
2,197.37
13,021.52

เกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2)

ร่ าง DRAFT
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ส่ วนเกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้น
ระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อยอดขายรวมดังนี้

ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
79.82
81.18
20.18
18.82

30. เครื่ องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงทางการเงิ นโดยใช้เครื่ องมือทางการเงิ นเกี่ ยวกับ
การทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการทําสัญญาใช้อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อตั ราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ที่จะใช้เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
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30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่ มบริ ษทั มีสินทรั พย์และ
หนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

- 146,939,842.90
- 146,939,842.90

1,175,000,000.00
150,000,000.00 225,000,000.00
- 1,942,100,000.00
1,325,000,000.00 225,000,000.00 1,942,100,000.00

80,000,000.00
80,000,000.00

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

122,789,729.94
905,346,995.03
1,028,136,724.97

269,729,572.84
905,346,995.03
1,175,076,567.87

2,050,250.14
895,463,773.65
897,514,023.79

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125-0.50
-

1,177,050,250.14
2.20-2.35
895,463,773.65
455,000,000.00 THBFIX+1.75, 3.71
1,942,100,000.00
5.50
4,469,614,023.79

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

- 176,035,911.03
- 176,035,911.03

134,566,519.92
1,100,748,517.12
1,235,315,037.04

310,602,430.95
1,100,748,517.12
1,411,350,948.07

0.10-0.60
-

2,045,000,000.00
2,000,000,000.00
4,045,000,000.00

-

- 160,000,000.00
- 160,000,000.00

1,894,386.21
922,441,312.52
924,335,698.73

2,046,894,386.21
922,441,312.52
160,000,000.00
2,000,000,000.00
5,129,335,698.73

2.68-2.80
THBFIX+1.75
6.00
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

มากกว่า
5 ปี

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

66,274,513.96
66,274,513.96

18,706,983.87
354,639,163.45
373,346,147.32

84,981,497.83
354,639,163.45
439,620,661.28

0.375
-

980,000,000.00
150,000,000.00 225,000,000.00
1,130,000,000.00 225,000,000.00

670,200,000.00
670,200,000.00

-

223,834,432.13
223,834,432.13

980,000,000.00
223,834,432.13
375,000,000.00
670,200,000.00
2,249,034,432.13

2.20-2.35
3.71
5.50

(หน่วย : บาท)

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นบริ ษทั ย่อย

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

10,000,000.00
10,000,000.00

-

-

74,715,487.76
74,715,487.76

20,684,457.71
502,185,720.22
522,870,177.93

95,399,945.47
502,185,720.22
10,000,000.00
607,585,665.69

0.50
3.10

1,500,000,000.00
692,200,000.00
2,192,200,000.00

-

-

-

259,177,094.72
259,177,094.72

1,500,000,000.00
259,177,094.72
692,200,000.00
2,451,377,094.72

2.68-2.75
6.00
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30.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิ ดจากการรับชําระ
ค่าสิ นค้า และจ่ายชําระค่าสิ นค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับการรับและจ่ายชําระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ ดังนี้

สิ นทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
หนี้สิน
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

9.87
327.56
328.57

28.37
5.51
1,157.44
1,194.42

9.87
327.56
328.57

28.37
5.51
1,157.44
1,194.42

15.50
0.16
522.03
523.59

0.21
7.04
7.05

-

-

มูล ค่า ยุติธ รรมของสัญญาซื้ อเงิ นตราต่า งประเทศล่วงหน้า คํา นวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกเหนื อจากรายการที่ ได้ท าํ การป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่ มบริ ษ ัทมี หนี้ สิ นที่ ไ ม่ไ ด้
ป้ องกันความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
(ล้านเยน)

ร่ าง DRAFT

0.33
0.06
-

3.49
0.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
0.06
-

0.02
0.80
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30.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษ ทั ฯ มีค วามเสี ่ ย งด้า นการให้สิ น เชื ่ อ ไม่ม ากนัก เนื ่ อ งจากในส่ ว นที ่เ ป็ นการส่ ง ออก
บริ ษทั ฯ ให้ลูกค้าโอนเงินให้บริ ษทั ฯ ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้าอีกส่ วนหนึ่งจะเปิ ดเลตเตอร์
ออฟเครดิตมาให้กบั บริ ษทั ฯ และเมื่อทําการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั ฯ สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทนั ที
ส่ วนลูกค้าที่เป็ นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ือรายย่อยทัว่ ไปจะซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้า
ที่เป็ นผูส้ ่ งออกรายใหญ่ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นรายๆ ไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าและความสามารถในการชําระเงินของลูกค้านั้น สําหรับบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้าน
การให้สินเชื่ อจากการไม่ได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้ การค้าทัว่ ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายชําระหนี้ของลูกหนี้ การค้าทัว่ ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ อ และพิจารณาให้
ลูกหนี้ การค้านําหลักทรัพย์มาคํ้าประกันด้วย สําหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้ได้
พิจารณาตั้ง ค่าเผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญไว้อย่างเพีย งพอแล้ว ส่ วนลูกหนี้ การค้า บริ ษ ทั ที่เกี่ย วข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่า ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ลู ก หนี้ การค้า บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน จะไม่ ช ํา ระหนี้
เนื่ อ งจากลูก หนี้ ม ีก ารค้า งชํา ระอยู ใ่ นเครดิต เทอมปกติ มีส ภาพคล่อ งทางการเงิน ดี และมี
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ได้
30.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและ
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
31.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต

วงเงินทั้งสิ้น
340.00
4,725.04
237.00
5,201.15
455.00
4,042.30
360.00

(หน่วย : ล้านบาท)

2557
2556
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
94.86
245.14
325.00
91.69
233.31
604.15
4,120.89 4,404.12 1,192.79
3,211.33
237.00
227.00
227.00
1,175.00
4,026.15 4,876.75 1,995.00
2,881.75
455.00
160.00
160.00
588.09
3,454.21 3,813.17
223.37
3,589.80
360.00
360.00
360.00
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69
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต

วงเงินทั้งสิ้น
59.99
120.94
81.00
2,552.62
375.00
1,430.43
360.00

2557
2556
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
41.77
18.22
59.99
41.77
18.22
54.71
66.23
75.90
5.17
70.73
81.00
81.00
81.00
980.00
1,572.62 2,240.06 1,500.00
740.06
375.00
222.46
1,207.97 1,434.25
215.79
1,218.46
360.00
360.00
360.00

31.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่ มี
สาระสําคัญ ดังนี้

สัญญารับซื้ อคืนไก่ใหญ่พนั ธุเ์ นื้อและไก่พนั ธุไ์ ข่สาว
ค่าบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
ค่าเช่า:ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวมค่าเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
33.78
44.68
0.56
0.02

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
-

14.21
13.62
10.63
38.46

5.35
5.06
8.82
19.23

20.82
22.94
12.41
56.17

8.24
9.11
10.13
27.48

31.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
121.20
120.83

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
116.06
115.69

32. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ร่ าง DRAFT
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