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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างองค์กร
การจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
การก�ำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
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HIGH QUALITY AND
MOST EFFICIENT BREED

นำ�เข้าสายพันธุ์สัตว์คุณภาพ
คัดเลือกลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์ลักษณะดี 
มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
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COMMITTED TO
ENVIRONMENT FRIENDLINESS
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
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ใส่ใจต่อชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำ พร้อมด้วยระบบจัดการน�้ำ
ที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงแหล่งน�้ำธรรมชาติ
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การดำ�เนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
ผลการดำ�เนินงานรวม

2556

2557

2558

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

16,692

17,829

16,466

รายได้รวม (ล้านบาท)

17,004

18,075

16,701

กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)

2,241

2,493

2,003

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

1,716

1,901

1,317

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,516

1,780

1,195

กำ�ไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.21

1.42

0.95

ฐานะการเงินรวม

2556

2557

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)

4,646

4,468

4,809

13,022

13,737

14,976

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)

5,088

2,339

2,953

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

5,646

5,004

5,533

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

7,376

8,733

9,443

อัตราส่วนทางการเงิน

2556

2557

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.91

1.91

1.63

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

13.43

13.98

12.17

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

11.61

13.30

8.32

0.77

0.57

0.59

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

ยอดขายรวม

กำไรขั้นตน

16,466 ลานบาท
20,000
16,692

17,829
16,466

กำไรสุทธิ

2,003 ลานบาท

1,195 ลานบาท

3,000

2,000

2,500

15,000

1,780
2,241

2,493
2,003

2,000

1,516
1,195

1,500

10,000

1,500

1,000

1,000
5,000

500
500
0

0
2556

2557

2558

EBITDA (ลานบาท)
3,000

0
2556

2557

2558

อัตรากำไรขั้นตน (%)
15.0%

2,906
2,608

2,387

2,000

13.4%

2556

2557

2558

อัตรากำไรสุทธิ (%)
12.0%

14.0%
12.2%

12.0%

10.0%

10.0%
9.1%

8.0%

9.0%

7.3%

6.0%
6.0%

1,000

4.0%

3.0%
0

2.0%

0
2556

2557

2558

0
2556

2557
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สินทรัพยรวม (ลานบาท)

14,976

15,000

14,000

13,000

หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

5,700

10,000

5,646

5,533

5,500

8,000

5,300

6,000

13,737

7,376

13,022

5,100
12,000

4,000

5,004

2,000

4,900

0

0
2556

2557

2558

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
2

0
2556

2557

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

2558

(เทา)

1.0

1.9
1.6

1.5

0.8

2556

12%

0.8

2557

2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
14%

13.3%
11.6%

10%
0.6

0.6
1

9,443
8,733

0.9

0.6

8.3%

8%
6%

0.4

4%

0.5

0.2

0

2%

0
2556

2557

2558

0
2556

2557
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MESSAGE
FROM CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2558 แม้วา่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาพรวมการส่งออก
ของประเทศจะตำ�่ กว่าทีค่ าดหมาย แต่การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ทีข่ ยายตัว
ได้พอสมควร หลังจากทีส่ หภาพยุโรปและญีป่ นุ่ อนุมตั ใิ ห้น�ำเข้าไก่แช่แข็งจาก
ประเทศไทยได้อกี ครัง้ และต้นทุนราคานำ�้ มันทีค่ อ่ นข้างตำ�่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ทีเ่ กือ้ หนุนให้ธรุ กิจของบริษทั GFPT ผ่านพ้นปัญหาข้างต้นไปได้อย่างราบรืน่

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัท GFPT ยังได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่ง
เสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ในทุกรูปแบบ โดยนอกจากจะได้ก�ำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต การให้หรือรับสินบน ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนแล้ว บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และจัดท�ำแนว
ปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของโครงการแนวร่วมฯ
ดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานอีกด้วย

ความส�ำเร็ จ ของธุ ร กิ จ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง นโยบายของบริ ษั ท ฯ ที่
มุ่งเน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร และประสิทธิภาพของระบบตรวจ
สอบย้อนกลับ โดยที่ระบบนี้เป็นกลไกที่ส�ำคัญตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าในการที่จะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้ง
เป็นเครื่องยืนยันถึงขีดความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจในระดับสากล
อีกด้วย โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุก
ขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของ
โรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยและผสานต่อกับการ
ผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล

ท้ายทีส่ ดุ นี้ ข้าพเจ้าในนามของประธานกรรมการบริษทั GFPT ขอแสดง
ความชื่นชม และขอบคุณอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
และความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
ด้วยความเกื้อหนุนจากท่านทั้งหลายเช่นนี้ จะท�ำให้บริษัท GFPT สามารถ
ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกระแสการแข่งขันได้อย่างมั่นคงตลอดไป

นอกจากเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจซึง่ เป็นเป้าหมายหลัก บริษทั ฯ
ยังให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดให้มีโครงการและ
กิจกรรมประเภทรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเรื่อยมา อาทิ กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่
อยู่รอบๆ โรงงาน การรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกของพนักงานในการใช้พลังงาน
อย่างเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และจัดการบริหารการผลิตให้สง่ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นต้น

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
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ASSURED TRACEABILITY
SYSTEM THAT CAN TRACE BACK TO
AT EVERY STAGE OF PRODUCTION
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มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ควบคุมกระบวนการผลิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จึงสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
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COMPANY
INFORMATION
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

GFPT

KT

GP

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สด
แช่แข็ง เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารจากเนือ้ ไก่

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ และ
ฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิต
และจ�ำหน่ายไข่เชือ้

ฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ เพือ่ ผลิตและ
จ�ำหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ นือ้

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

0107537001471

0107537001463

0105536132457

โทรศัพท์

0 2473 8000

0 2473 8000

0 2473 8000

โทรสาร

0 2473 8398

0 2473 8398

0 2473 8398

ทุนจดทะเบียน

1,400,000,000 บาท

400,000,000 บาท

200,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

1,253,821,000 บาท

400,000,000 บาท

200,000,000 บาท

1,253,821,000 หุ้น

40,000,000 หุ้น

20,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

www.gfpt.co.th

www.ktfood.co.th

ชื่อบริษัท

ประเภท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
HOME PAGE
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COMPANY
INFORMATION
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

FKT

MKS

GFF

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพือ่ ผลิต
และจ�ำหน่ายลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้ และ
ลูกไก่พนั ธุไ์ ข่

ฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

0105521016944

0105524028536

0105525001496

โทรศัพท์

0 2473 8000

0 2473 8000

0 2473 8000

โทรสาร

0 2473 8398

0 2473 8398

0 2473 8398

ทุนจดทะเบียน

350,000,000 บาท

550,000,000 บาท

40,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

350,000,000 บาท

550,000,000 บาท

40,000,000 บาท

35,000,000 หุ้น

55,000,000 หุ้น

400,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท

ประเภท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายแล้ว
ชนิดของหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายแล้ว
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McKey

GFN

บุคคลอ้างอิง

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กึง่ ส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สด
แช่แข็ง เนือ้ ไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารจากเนือ้ ไก่

ที่ตั้ง
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

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

77 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้างสูง
อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
20190

0115536003282

0105551130397

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7

038 932 900

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่ม-ี

0 2315 4765

038 932 999

ผู้สอบบัญชี

100,000,000 บาท

3,014,000,000 บาท

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

100,000,000 บาท

3,014,000,000 บาท

1,000,000 หุ้น

30,140,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ที่ตั้ง
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
0 2231 3980-7
โทรสาร
0 2231 3988
HOME PAGE
www.amc-mri.com
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โทรศัพท์
0 2009 9000
0 2009 9991
HOME PAGE
www.set.or.th/tsd
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GROUP
STRUCTURE
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

GFPT Public Company Limited

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

98.06%

KT

บมจ. กรุงไทยอาหาร

99.99%

GP

49.00%

บจ. จ�พ� บร�ดดิ�ง

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

51.00%
99.99%

99.99%

FKT

บจ. ฟารมกรุงไทย

MKS

บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%

Keystone Foods Inc.

49.00%

GFN

บจ. จ�เอฟพ�ที นิชิเร
(ประเทศไทย)

51.00%

GFF

บจ. จ�เอฟ ฟ�ดส

Nichirei Foods Inc.

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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VISION
GFPT strives to be a leading chicken meat
exporter with its fully vertical integrated
chicken production

จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
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MAJOR DEVELOPMENT
OF THE COMPANY
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

2534

2532
2524
จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในนาม “บริษัท
เจเนอรัล ฟูดส์
โพลทรีย์ (ไทย) จ�ำกัด

2528
กลุ่มเครือ ป.เจริญ
พันธ์ ได้ซื้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด

2524

ลงทุน 99.99% ใน
บริษัทย่อยอีก 1 แห่ง
คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์
จ�ำกัด

เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 100 ล้านบาท
เป็น 150 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 420 ล้านบาท
เป็น 1,000 ล้านบาท

เปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท ป.เจริญ
พันธ์โพลทรีย์
จ�ำกัด และเปลี่ยน
ชื่ออีกครั้งเป็น
“บริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด”

ได้ซื้อหุ้น 65.00% ใน
บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง
คือ บริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว์ จ�ำกัด

2537
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
ได้แปรสภาพจาก
“บริษัทจ�ำกัด” เป็น
“บริษัทมหาชนจ�ำกัด”
บริษทั กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จ�ำกัด ได้แปรสภาพ
จาก “บริษทั จ�ำกัด” เป็น
“บริษทั มหาชนจ�ำกัด”

2530

2533

2535

2541

เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 77.70 ล้านบาท
เป็น 100 ล้านบาท

เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 150
ล้านบาท เป็น 420
ล้านบาท

เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดย
มีทุนจดทะเบียน 1,000
ล้านบาท ทุนเรียกช�ำระ
แล้ว 570 ล้านบาท

บริษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ท�ำการเพิกถอนหุ้น
สามัญจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ลงทุน 99.99%
ในบริษทั ย่อยอีก
2 แห่ง คือ บริษทั
ฟาร์มกรุงไทย
จ�ำกัด และบริษทั
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
จ�ำกัด

22

2536
ลงทุน 49.00% ใน
บริษทั แมคคีย์ ฟูด้
เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

2543
เพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้ว
จาก 570 ล้านบาท
เป็น 626.91 ล้านบาท
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2545
ได้ซื้อหุ้นของ
บริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 65.00% เป็น
96.50%

2545

2551

2555

ลงทุน 49.00% ใน
บริษัท จีเอฟพีที
นิชิเร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

ได้ท�ำการเพิ่มทุนบริษัท
จีเอฟพีที นิชเิ ร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุน โดย
เพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม
49.00% จ�ำนวนรวม
903.56 ล้านบาท

2553
แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ
10 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท โดย
ทุนจดทะเบียนคงเดิม
คือ 1,400 ล้านบาท

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท
กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มี
สัดส่วนใหม่จาก 97.85%
เป็น 97.86%

2557
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยน
ชื่อ เป็น บริษัท กรุงไทย
อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท
กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มี
สัดส่วนใหม่จาก 97.87%
เป็น 98.03%

2546

2554

2556

2558

เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจาก 1,000
ล้านบาท เป็น 1,400
ล้านบาท และ
เพิม่ ทุนเรียกช�ำระแล้ว
จาก 626.91 ล้านบาท
เป็น 1,253.82
ล้านบาท

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท
กรุงไทยอาหารสัตว์
จ�ำกัด (มหาชน)
เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 96.50%
เป็น 97.85%

ได้ซื้อหุ้นของ
บริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว์ จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 97.86% เป็น
97.87%

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท
กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้
มีสัดส่วนใหม่จาก
98.03% เป็น 98.06%

ลงทุน 99.99%
ในบริษทั ย่อยอีก
1 แห่ง คือ บริษทั
จีพี บรีดดิง้ จ�ำกัด
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BUSINESS
OPERATIONS
การประกอบธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นในปี
2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช�ำระแล้ว
1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ การช�ำแหละและแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ ไก่ โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�ำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูป
เนือ้ ไก่สงู สุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000
ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั GFPT ครอบคลุมตัง้ แต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์ม
เลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้ ง
ไก่เนือ้ สายธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การด�ำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท GFPT เป็นลักษณะต่อเนื่องครบ
วงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 98.06% ในบริษัท กรุงไทยอาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท
KT ด�ำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นำ�้ บริษทั
KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่
บริษทั MKS บริษทั FKT และบริษทั GP ตลอดจนผูเ้ ลีย้ งสัตว์ทวั่ ไป ส�ำหรับ
อาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำทั่วไป ในปี 2558
บริษัท KT มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิต
อาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้ำ 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
สมุทรปราการ มีก�ำลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิต
อาหารไก่เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีก�ำลังการผลิตรวม 512,000
ตันต่อปี นอกจากนีย้ งั มีฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ผลิตไข่เชือ้ เพือ่ จ�ำหน่าย
ให้กบั บริษทั FKT ในปี 2558 มีก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี
โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
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บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (“บริษัท GP”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่
ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท FKT บริษัท
KT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2558 บริษัท GP มีก�ำลังการผลิต
ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 1.64 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่ง
ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (“บริษัท GFF”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัท GFF ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท GFF ได้แก่
ไส้กรอก ลูกชิ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งจ�ำหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่านศูนย์จ�ำหน่าย ตลาดสด
และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2558 บริษทั GFF มีก�ำลังการผลิตรวมเท่ากับ
11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (“บริษัท FKT”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP เพื่อน�ำมาเลี้ยงและ
ผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่
พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อน�ำมาเลี้ยงและผลิต
ลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ท�ำฟาร์ม
เลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ ในปี 2558 บริษทั FKT มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้
เท่ากับ 107 ล้านตัวต่อปี ส่วนก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัว
ต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจ�ำนวน 6 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธุ์ไข่จ�ำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษทั ฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษทั แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท McKey
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่าง
ประเทศ และมีการจ�ำหน่ายให้ร้านแมคโดนัลด์ทั้งภายในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำลังผลิตรวมเท่ากับ 25,000 ตัน
ต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ด�ำเนิน
ธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่ เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนือ้ ไก่สงู สุดที่ 67,000 ตันต่อปี และ
มีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 43,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับ
ทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด (“บริษัท
MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS ด�ำเนินธุรกิจฟาร์ม
เลีย้ งไก่เนือ้ โดยรับซือ้ ลูกไก่เนือ้ ทัง้ หมดจากบริษทั FKT น�ำมาเลีย้ งเองจนอายุ
ครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�ำหน่ายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN
(บริษทั ร่วมทุน) ในปี 2558 บริษทั MKS มีก�ำลังการผลิตไก่เนือ้ รวมเท่ากับ 87
ล้านตัวต่อปี จากฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้ ทัง้ หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดชลบุรี
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
1) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส�ำคัญจากการลงทุน ดังนี้
บริษัท / กิจการ

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

บมจ. จีเอฟพีที

สมุทรปราการ

1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553
1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2550 - 2558
2554 - 2562
2554 - 2562
2549 - 2557
2552 - 2560
2555 - 2563

บมจ. กรุงไทยอาหาร

ชลบุรี

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

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1187(2)/2553
1591(2)/2553
1932(2)/2548
1233(2)/2557

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564
2549 - 2557
2557 - 2565

สมุทรปราการ

2109(3)/อ./2553

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

2553 - 2559

ชลบุรี

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

ไก่ชำ�แหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

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

2) ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้
บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
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INCOME
STRUCTURE
โครงสร้างรายได้
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็นร้อยละ 40.38 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 27.07 ธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 27.37 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5.18 ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

40.38%

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม

27.37%

ชำแหละไกและแปรรูป

ฟารมเลี้ยงสัตว
และจำหนายลูกไก

2558

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
อาหารสัตว

ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป

อาหารสัตว

2557

2556

5.18%

27.07%

2558

ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก
ชำแหละไกและแปรรูป

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย
2556
สายธุรกิจ
ชำ�แหละไก่และแปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ
จำ�หน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

ด�ำเนินการโดย

การถือหุ้น
(%)

GFPT
KT

98.06

FKT, GP, MKS

99.99

KT

98.06

GFF

99.99

2557

รายได้

%

7,035.44

2558

รายได้

%

รายได้

%

42.15

7,196.20

40.36

6,648.59

40.38

4,811.39

28.82

4,886.72

27.41

4,457.61

27.07

4,004.94

23.99

4,840.26

27.15

4,507.21

27.37

840.69

5.04

905.50

5.08

853.10

5.18

16,692.46

100.00

17,828.68

100.00

16,466.51

100.00

(ล้านบาท)
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CHICKEN ARE RAISED
IN MODERN CLOSED HOUSE
WITH EVAPORATIVE SYSTEM
กระบวนการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ด้วยระบบการระเหยของไอน้ำ�
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MISSIONS AND
STRATEGIES
พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร
โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้
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คุณภาพอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ความปลอดภัยอาหาร

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อนส่งถึง
มือผู้บริโภค

นวัตกรรมอาหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมนำ�เข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ความพึงพอใจสูงสุด

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความ
มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ควบคู่การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ
เน้นการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำ�นึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รักษาดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
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MANAGEMENT
DISCUSSION & ANALYSIS
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
GFPT และบริษัทย่อย และรายการที่ส�ำคัญที่มีผลต่องบการ
เงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินส�ำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ได้รวมงบการเงินของบริษทั GFPT และบริษทั ย่อย
(รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ("บริษัท GFPT")
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร ครอบคลุม
ตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธุ์ การเลี้ยงไก่เนื้อ การ
แปรรูปเนือ้ ไก่ การผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อ
จัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่
โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทัง้ ระบบ
ห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้
ความส�ำคัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยมุง่ เน้นนโยบายการเลีย้ งไก่ในฟาร์มของกลุม่ บริษทั เองทัง้ หมด
และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลก
เปลีย่ นทีเ่ กิดจากการขายสินค้า และซือ้ วัตถุดบิ ในสกุลเงินตราต่าง
ประเทศโดยมีการท�ำสัญญาซือ้ -ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กับสถาบันการเงินหลายแห่ง
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ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ

รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกไก่
แปรรูป ส่งออกทางอ้อมไก่สด และการขายไก่สดในประเทศ ในปี 2558
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.38 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 6,648
ล้านบาท ลดลง 548 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.61 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2557 กลุม่ บริษทั มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ ไก่แปรรูปจ�ำนวน 22,100
ตัน ลดลง 4,100 ตัน หรือลดลงร้อยละ 15.65 จากปี 2557 ส่วนใหญ่ลดลง
จากปริมาณส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็ง

กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2558 จ�ำนวน 16,466
ล้านบาท ลดลง 1,363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.64 โดยรายได้สว่ นใหญ่
ลดลงจากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูป ซึง่ มีรายได้ลดลงจากปริมาณส่งออกสินค้าเนือ้
ไก่แปรรูปลดลง และราคาขายเฉลี่ยชิ้นส่วนไก่ในประเทศลดลง
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2558
มีจ�ำนวน 249 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 23.58
จากปี 2557 โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(McKey) มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 185 ล้านบาท และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 64 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ร่วม
ทัง้ สองแห่งมีสว่ นแบ่งการตลาดยอดขายเนือ้ ไก่แปรรูปส่งออก ร้อยละ 4.29
และ 5.56 ตามล�ำดับ

ธุรกิจอาหารสัตว์
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุง้ ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คดิ เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.07 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายอาหารสัตว์ จ�ำนวน 4,458 ล้านบาท ลดลง 429 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 8.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่
มาจากปริมาณขายอาหารกุง้ และอาหารปลา ลดลงร้อยละ 21.34 และ 9.35
ตามล�ำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU
Fishing) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกสินค้าไปกลุม่ สหภาพยุโรป
(GST) ในขณะที่ปริมาณขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 6.00

กลุม่ บริษทั มีก�ำไรสุทธิ ในปี 2558 จ�ำนวน 1,195 ล้านบาท หรือคิดเป็น
0.95 บาทต่อหุ้น ลดลงจ�ำนวน 585 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.85 จาก
ปี 2557 ที่มีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,780 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม
กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2558 จ�ำนวน 16,466
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1,363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.64 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2557 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่
คิดเป็นร้อยละ 40.38 ธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 27.07 ธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 27.37 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็น
ร้อยละ 5.18
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ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ต้นทุนขาย

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่
เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขายลูกไก่
ให้แก่ตลาดในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
27.37 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์จ�ำนวน 4,507 ล้านบาท ลดลง 333 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.88 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากปริมาณขายลูกไก่
ลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553

กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนขายรวมในปี 2558 จ�ำนวน 14,463 ล้านบาท ลดลง
873 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.69 จากปี 2557 เนื่องจากปริมาณการ
ขายและปริมาณการผลิตรวมทีล่ ดลง โดยเฉพาะปริมาณส่งออกของสินค้าไก่
แปรรูป และปริมาณขายอาหารกุง้ ทีล่ ดลง ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนต้นทุน
ขายในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 87.83 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากร้อยละ 86.02 ในปี 2557

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

กลุม่ บริษทั มีก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2558 จ�ำนวน 2,003 ล้านบาท ลดลง 490
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.64 จากปี 2557 จากการทีก่ ลุม่ บริษทั
มีรายได้จากการขายรวมลดลงจากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปและธุรกิจอาหารสัตว์
จึงท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั ลดลงจากร้อยละ 13.98 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 12.17 ในปี 2558

ก�ำไรขั้นต้น

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ มาจากการขายสิ น ค้ า
ไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาด
ในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน 853
ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.79 จากปี 2557 จากราคา
ขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ ลดลงร้อยละ 6.46

รายได้อื่น
ในปี 2558 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ�ำนวน 235 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.71 จากปี 2557 โดยรายได้อื่นที่
ลดลงส่วนใหญ่มาจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีล่ ดลง 17 ล้านบาท รายได้
อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.38 ในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน
1,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 0.59 จากปี 2557 โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากค่าขนส่งออก
ลดลง ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากการขาดทุนจากการขายไก่
พ่อแม่พนั ธุป์ ลดระวางเพิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของกลุม่ บริษทั
ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.11 ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก
ร้อยละ 6.53 ในปี 2557

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในปี 2558 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนรวม 249 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 76 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 23.58 จากปี 2557 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรลดลงจาก
บริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN) มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 64
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 155 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.66 จากปี 2557
อย่างไรก็ตาม บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(McKey) มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 78 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.28 จากปี 2557
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ต้นทุนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้กับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2558 กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนทางการ
เงิน จ�ำนวน 123 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
15.23 เมื่อเทียบกับปี 2557 จากจ�ำนวนเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง
และอัตราดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง ต้นทุนทางการเงินใน
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.97 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.07 ในปี 2557 ต้นทุน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จาก
การขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.82 ในปี 2557

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 13.15
ลดลงจากปี 2557 จากประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไรทีล่ ดลง มีประสิทธิภาพ
ในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อย และมีความเสี่ยงลดลง
เล็กน้อยจากปี 2557 ดังนี้
DuPont Analysis

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 15 (%)

22.93

22.09

13.15

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 12 (%)

10.28

10.67

8.00

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ จ�ำนวน 19 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.38 เปรียบเทียบกับรายได้ภาษี
เงินได้ ในปี 2557 จ�ำนวน 42 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2557

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.30

1.35

1.16

ตัวคูณความเสีย่ ง (Equity Multiplier)
(เท่า) (1+DE)

1.98

1.66

1.58

ก�ำไรสุทธิ

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการ
บริหารทรัพย์สิน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,195 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.95
บาทต่อหุ้น ลดลงจ�ำนวน 585 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.85 จากปี
2557 ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,780 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักจากรายได้จากการขายรวมลดลง อัตราส่วนต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ และ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท
ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ
9.98 ในปี 2557

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 14,976
ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,809 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
32.11 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,736 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.98 เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ 2,126 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.20 ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์-สุทธิ 486 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.24 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของสินทรัพย์รวม

ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ในปี 2558 กลุม่ บริษทั มีก�ำไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัด
จ�ำหน่าย จ�ำนวน 2,387 ล้านบาท ลดลง 519 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
17.90 เมื่อเทียบกับปี 2557 จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม
ลดลงจากปริมาณขายที่ลดลง ซึ่งท�ำให้ EBITDA Margin ในปี 2558 อยู่ที่
ร้อยละ 14.49 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 16.31

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 1,239 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
เนือ่ งจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ 590 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 323 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม-สุทธิ เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 214 ล้านบาท ในปี 2558 อัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 8.32 ลดลงจากร้อยละ
13.30 ในปี 2557

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBIT)

1,716

1,901

1,317

888

1,001

1,065

4

4

5

กำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

2,608

2,906

2,387

EBITDA Margin (%)

15.62

16.31

14.49

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 34
ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีจ�ำนวน 39 ล้านบาท ค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญยังอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.33 ของ
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 20 วัน ในปี 2558
ซึ่งเท่ากับปี 2557 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2558 เท่ากับ
17.65 เท่า ลดลงจาก 18.21 เท่า ในปี 2557
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สินค้าคงเหลือ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,173 ล้านบาท ลดลง
101 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.08 จากปี 2557 จากวัตถุดิบระหว่าง
ทางที่ลดลง อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2558 เท่ากับ 66.93
เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่ 75.83 เท่า กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคง
เหลือไม่เคลื่อนไหว จ�ำนวน 3 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลด
ลงสิ้นปี จ�ำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.79 ของสินค้า
คงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กระแสเงินสด
ในปี 2558 กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด�ำเนิน
งานเป็นจ�ำนวน 1,764 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 749 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีระยะเวลาหมุนเวียน
เงินสด (Cash Cycle) ในปี 2558 อยู่ที่ 10 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ 9 วัน
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�ำนวน 1,386
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2557 โดยส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 924 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่า
พันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 545 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 5,533
ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,953 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 53.36 ของหนีส้ นิ รวม เงินกูย้ มื ระยะยาวจ�ำนวน 2,075 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 37.50 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 339 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.12 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวน
107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.94 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน
59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของหนี้สินรวม

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น จ�ำนวน 55
ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1,159 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 501 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน
124 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 142 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จ�ำนวน 593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 323 ล้านบาท

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 529 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.56 จากสิ้นปี 2557 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) จากการ
ที่กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 610
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลเกี่ยวข้อง
ลดลง 142 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท
เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงาน และมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราส่วน
สภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1.63 เท่า
ลดลงเล็กน้อยจาก 1.91 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.53 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.46 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด อยูท่ ี่ 0.67 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.68 เท่า ในปี 2557

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน 814
ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.15 จากปี 2557 อัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า ในปี 2558 เท่ากับ 23.35 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก 22.04 เท่า
ในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการช�ำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2558 ที่ 15 วัน
ลดลงเล็กน้อยจาก 16 วัน ในปี 2557

ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน
รวม 2,953 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน
1,787 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�ำนวน 814 ล้านบาท หนี้สิน
หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 69 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีจ�ำนวน 283 ล้านบาท

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวน 4,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 571 ล้านบาท จาก
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 610 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีทั้งที่เป็นเจ้าหนี้
การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท มีผลการ
ด�ำเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�ำระคืนได้จากกระแส
เงินสดจากการด�ำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการด�ำเนินงาน ซึ่งจะ
เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.63 เท่า อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต�่ำเพียง 0.44 : 1 อีกทั้ง ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับ
สถาบันการเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวนรวม 4,341 ล้านบาท และวงเงิน Trade Finance ทั้งที่
เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ�ำนวน 3,927 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 9,443
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากสิ้นปี 2557
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีก�ำไรสะสมเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
692 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2558 เท่ากับ 7.53 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นจาก 6.97 บาทต่อหุ้น ในปี 2557
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำ�ระ

ภาระข้อผูกพัน

รวม

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว

2,358

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

1 - 3 ปี

3 - 5 ปี

283

275

-

1,800

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

76

24

39

4

9

ภาระผูกพันด้านการซื้อ

98

86

11

1

-

710

710

-

-

-

3,242

1,103

325

5

1,809

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ
รวม

น้อยกว่า 1 ปี

มากกว่า 5 ปี

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงิน
หรือการด�ำเนินงานในอนาคต

โครงสร้างเงินทุน
กลุ่มบริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ
0.59 : 1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.57 : 1 ในปี 2557

ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความเสีย่ งด้านการตลาดและการขาย ความเสีย่ งด้านทรัพยากร
บุคคล ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยของ
อาหาร ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคระบาดในสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตอาหารสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้วนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค
ในการบริหารจัดการของกลุม่ บริษทั ให้มกี ารด�ำเนินงานและผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง (หน้า 54)

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 4,145
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 3,574 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557) ดังนัน้ อัตราส่วน
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนอยูใ่ นระดับตำ�่ 0.44 : 1 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก
0.41 : 1 ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน
ในปี 2558 กลุ่มบริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ�ำนวน
1,386 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 924 ล้านบาท ลงทุน
ในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 545 ล้านบาท
การลงทุนในปี 2558 เป็นการขยาย ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจาก
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เงินกู้ยืมระยะยาว
กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายก�ำลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อ
เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำ เพื่อเป็นรากฐานส�ำหรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 800 – 1,000
ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงบลงทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
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สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ล้านบาท
311

ร้อยละ
2.39

ล้านบาท
270

ร้อยละ
1.97

ล้านบาท
593

ร้อยละ
3.96

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,101

8.45

905

6.59

1,027

6.85

สินค้าคงเหลือ

3,217

24.70

3,274

23.83

3,173

21.19

17

0.14

19

0.14

16

0.11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,646

35.68

4,468

32.53

4,809

32.11

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

1,616

12.41

1,912

13.92

2,126

14.20

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

46

0.35

71

0.52

99

0.66

ไก่พ่อแม่พันธุ์

367

2.82

407

2.96

387

2.58

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

375

2.88

369

2.68

364

2.43

5,686

43.66

6,146

44.74

6,736

44.98

241

1.85

299

2.18

358

2.39

45

0.35

65

0.47

97

0.65

8,376

64.32

9,269

67.47

10,167

67.89

13,022

100.00

13,737

100.00

14,976

100.00

2,047

15.72

1,177

8.57

1,787

11.93

922

7.08

895

6.52

814

5.43

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำ�หนดรับรู้ในหนึ่งปี

11

0.08

8

0.06

8

0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

2,080

15.97

230

1.67

283

1.89

28

0.22

29

0.21

61

0.41

5,088

39.07

2,339

17.03

2,953

19.71

80

0.61

2,167

15.77

2,075

13.85

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

293

2.25

315

2.29

339

2.26

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

123

0.95

115

0.84

107

0.72

62

0.48

68

0.50

59

0.40

558

4.29

2,665

19.40

2,580

17.23

รวมหนี้สิน

5,646

43.36

5,004

36.43

5,533

36.94

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,376

56.64

8,733

63.57

9,443

63.06

13,022

100.00

13,737

100.00

14,976

100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

16,692

98.17

17,829

98.63

16,466

98.59

312

1.83

246

1.37

235

1.41

รวมรายได้

17,004

100.00

18,075

100.00

16,701

100.00

ต้นทุนขาย

(14,451)

(84.99)

(15,336)

(84.84)

(14,463)

(86.60)

(1,058)

(6.22)

(1,163)

(6.44)

(1,170)

(7.01)

(15,509)

(91.21)

(16,499)

(91.28)

(15,633)

(93.61)

221

1.30

325

1.80

249

1.49

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,716

10.09

1,901

10.52

1,317

7.88

ต้นทุนทางการเงิน

(186)

(1.09)

(145)

(0.80)

(123)

(0.74)

(0)

-

42

0.23

19

0.12

1,530

9.00

1,798

9.95

1,213

7.26

(14)

(0.08)

(18)

(0.10)

(18)

(0.11)

1,516

8.92

1,780

9.85

1,195

7.15

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำ�ไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุ: งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีทน่ี �ำ มาแสดงเปรียบเทียบได้มกี ารจัดประเภทใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปีปจั จุบนั

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

3,072

2,513

1,764

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,292)

(1,340)

(1,386)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,752)

(1,214)

(55)

28

(41)

323

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

283

311

270

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

311

270

593

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวม
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

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
75.83
5
22.04
16
9

1.63
0.53
0.67
17.65
20
66.93
5
23.35
15
10

13.43
10.28
179.03
8.93
22.93

13.98
10.67
132.17
9.85
22.09

12.17
8.00
133.95
7.16
13.15

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

11.61
30.06
1.30

13.30
31.52
1.35

8.32
23.25
1.16

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย 21 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน 22 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%)

0.77
0.57
15.30
0.20
82.12

0.57
0.41
15.52
0.20
65.62

0.59
0.44
11.61
0.12
N/A *

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)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน)
Cash Cycle 10 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น 11 (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร 13 (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
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หมายเหตุ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ) / หนีส้ นิ หมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
อัตราก�ำไรขั้นต้น = (ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = (ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน) x 100
อัตราก�ำไรสุทธิ = (ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100

16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100
17)
18)
19)
20)
21)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี) /
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
(การจ่ายช�ำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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COMMITMENT TO BE A LEADER IN
FOOD BUSINESS EMPHASIZING ON
QUALITY AND FOOD SAFETY STARTING
FROM FEED TO CONSUMER
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มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอยภัยอาหาร
ตั้งแต่อาหารสัตว์ ไปจนถึงผู้บริโภค
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BUSINESS OUTLOOK
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2558
และแนวโน้มปี 2559
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2558 มีการเลี้ยงไก่เนื้อรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1,310.582 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว 1.802 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8.352 โดยการเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่ม
ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปและ
ญี่ปุ่นได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ถูกห้ามน�ำเข้ามาตั้งแต่ปี 2547 ประกอบ
กับการขยายก�ำลังการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง

สถานการณ์ในปี 2558
ภาวะการผลิต
ในปี 2558 ประเทศผู้น�ำในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถขยาย
การผลิตเพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นผลเนื่อง
มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวไม่ดีนัก อ�ำนาจซื้อที่ยังค่อนข้าง
ต�่ำของประชากรส่วนใหญ่ท�ำให้มีการบริโภคเนื้อไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่
ราคาไม่สูงมากเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่ราคาสูงกว่าโดย
เปรียบเทียบ นอกจากนัน้ ความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึน้ ของผูบ้ ริโภคยังท�ำให้
เกิดความต้องการบริโภคเนื้อไก่ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคอเลสเตอรอลต�่ำเพิ่ม
มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกที่ยังเกิดขึ้นเป็น
ครัง้ คราวในหลายภูมภิ าคของโลกก็ท�ำให้การผลิตและการส่งออกในประเทศ
ที่ประสบปัญหาไม่อาจขยายตัวได้มากนัก

ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
ในปี 2558 อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงเนื่องมา
จากปัจจัยหลายประการ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการที่เศรษฐกิจของ
หลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญของไทย เช่น ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ยังเติบโตได้ไม่ดีนัก และที่เป็นปัจจัยภายใน คือภาวะ
เศรษฐกิจและการบริโภคทีซ่ บเซาจากผลของการทีร่ าคาสินค้าเกษตรซึง่ เป็น
รายได้ของคนส่วนใหญ่ตกต�่ำลง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
ค่อนข้างซบเซานี้ ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศ
ก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี 2558 มีปริมาณความต้องการบริโภค
ประมาณ 1.202 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 7.562

ในปี 2558 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 87.94 1
ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 เล็ ก น้ อ ยประมาณร้ อ ยละ 1.61 โดย
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมา
ด้วยบราซิล จีน และกลุ่มสหภาพยุโรป ตามล�ำดับ
สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนื้อในปี 2558 ได้ประมาณ 17.971 ล้านตัน
เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เพียงร้อยละ 3.86 ในขณะทีบ่ ราซิลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่
อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว 13.081 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ร้อยละ 3.06 ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมา
ผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 13.031 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 0.19 และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4
นัน้ ผลิตเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 2.61 คือผลิตได้ประมาณ 10.601 ล้านตัน

1
2

ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศที่ยังเพิ่มขึ้น
ได้นี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนื้อสุกร ซึ่งภายใต้เศรษฐกิจ
ซบเซาเช่นที่เป็นอยู่นี้ การบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ถือได้ว่าเป็นทาง

USDA Publications http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/livestock-poultry-ma/livestock-poultry-ma-10-09-2015.pdf
รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2559, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/journalofecon2559.pdf
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ยังญี่ปุ่นประมาณ 325,4423 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 30.653 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และสัดส่วนการส่งออกไปยังญี่ปุ่นก็สูงขึ้นจากร้อยละ
42.993 ในปี 2557 มาเป็นร้อยละ 47.783 ในปี 2558 สัดส่วนการส่งออกที่
ค่อนข้างสูงนี้ นอกจากจะเป็นผลมาจากการที่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็ง
ไปยังญี่ปุ่นได้แล้ว ยังเป็นเพราะการเกิดไข้หวัดนกระบาดในหลายประเทศ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยซึ่งปลอดจากเชื้อโรคดังกล่าวได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี
ส่วนตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น การส่งออก
มีปริมาณ 280,3453 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ
3.403 สัดส่วนการส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลงจากร้อยละ 46.793 ของ
ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อรวมในปี 2557 เป็นร้อยละ 41.163 ในปี
2558
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอืน่ ๆ นัน้ มีปริมาณ
การส่งออกในปี 2558 ประมาณ 75,2863 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.103
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าภาวะการแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้
เพราะการเกิดไข้หวัดนกระบาดในประเทศผูเ้ ลีย้ งไก่เนือ้ ส�ำคัญหลายประเทศ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยซึง่ ปลอดจากเชือ้ โรคดังกล่าวจึงสามารถแข่งขันได้
ดีขนึ้ นอกจากนัน้ ค่าเงินบาททีค่ อ่ นข้างอ่อนค่าลงต่อเนือ่ งก็มสี ว่ นช่วยให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย

เลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค
จ�ำนวนมากท�ำให้มีแนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์
ที่มีไขมันต�่ำเช่นเนื้อไก่มากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันและการเติบโตของ
ธุรกิจฟาสต์ฟดู้ ซึง่ ส่วนหนึง่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ เป็นวัตถุดบิ ก็มสี ว่ นช่วย
ท�ำให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อภายในประเทศเพิ่มสูง
ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามราคาเนื้อสุกรที่ค่อนข้างต�่ำก็ท�ำให้อุปสงค์ต่อเนื้อไก่ไม่
อาจเพิ่มขึ้นได้มากนัก

การส่งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2558 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 681,0733 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 17.533 โดยคิดเป็น
มูลค่าการส่งออกราว 88,9143 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ราวร้อยละ
12.583 แม้ว่าการส่งออกยังคงอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นส่วนใหญ่
แต่การส่งออกในรูปของไก่สดแช่แข็งเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 38.953 ในขณะทีก่ าร
ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มเพียงร้อยละ 9.733 เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมา
จากการทีส่ หภาพยุโรปและญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นตลาดส่งออกหลักได้ยกเลิกการห้าม
น�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
ในด้านของตลาดส่งออกนั้น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่
เนื้อที่ส�ำคัญที่สุด โดยในปี 2558 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไป

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
มูลคาไกแปรรูป
มูลคาไกสดแชแข็ง

มูลคา : ลานบาท
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สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx
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การส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทยในตลาดต่างประเทศ

ซาอุดิอาราเบีย
คูเวต
บาหเรน

สหภาพยุโรป

แคนาดา

รัสเซีย
เกาหลี

กาตาร

ญี่ปุน
ลาว

เนปาล
อียิปต

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ฮองกง

เว�ยดนาม

ฟ�ลิปปนส
บรูไน

มาเลเซีย
สิงคโปร

กานา
โอมาน

แอฟร�กาใต
ศร�ลังกา

ตลาดสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกสดแชแข็งของบร�ษัท
ตลาดสงออกผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุกของบร�ษัท

แคนาดา
ซาอุดีอาระเบีย
สหภาพยุโรป
อียิปต
กานา
คูเวต
บาหเรน
กาตาร

เนปาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
โอมาน
แอฟร�กาใต
รัสเซีย
เกาหลี
ฮองกง
ญี่ปุน

ลาว
เว�ยดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร
ศร�ลังกา
ฟ�ลิปปนส
บรูไน

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทยในตลาดต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างปี 2557-2559(F)
สหภาพยุโรป
2557
2558
2559(F)

ญี่ปุน

ตลาดอื่นๆ
42.99%
47.78%
48.57%

46.79%
41.16%
40.00%

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2558 เป็นค่าประมาณการ, ปี 2559 เป็นค่าพยากรณ์
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แนวโน้มปี 2559

ภาวะการตลาด
ภาวะการเมืองที่คาดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการ
คาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 จะสามารถขยายตัว
ได้ดกี ว่าปี 2558 ซึง่ แม้จะยังไม่สงู มากนักแต่กน็ า่ จะท�ำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้พอสมควร ทั้งนี้ เพราะโดยปกติ
แล้วผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ จะเป็นทางเลือกหนึง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ
อาหารที่มีคุณค่าและราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนั้นการขยาย
ตัวของการท่องเทีย่ วซึง่ ได้มกี ารส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งก็ท�ำให้เกิด
ความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้นด้วย ทั้งนี้คาด
ว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2559 จะมีปริมาณราว 1.264 ล้านตัน เพิม่
ขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5.534

ภาวะการผลิต
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี
2558 โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีปริมาณ 1,317.13 ล้านตัว
คิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ราวร้อยละ 0.50
โดยอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการห้าม
น�ำเข้าไก่ปยู่ า่ พันธุจ์ ากสหรัฐฯ เนือ่ งจากการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ
ดังกล่าวในช่วงปลายปี 2557
แม้วา่ การผลิตจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยแต่กค็ าดว่าจะเป็นการ
ปรับอุปทานให้สมดุลกับอุปสงค์มากยิ่งขึ้น และไม่กระทบต่อการบริโภคใน
ประเทศหรือการส่งออก การเติบโตทางเศรษฐกิจซึง่ ช่วยให้การบริโภคภายใน
ประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศักยภาพการแข่งขันที่สูงของ
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ท�ำให้คาดการณ์ได้
ว่าการผลิตที่มีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อยจะเป็นเพียงช่วงระยะสั้นและ
มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวตามปกติได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อการผลิตและท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่าที่คาดหมาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดต่าง
ประเทศ นอกจากนั้นยังมีปัญหาว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจมีแนวโน้ม
สูงขึ้นได้ ถ้าหากประเทศไทยและประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญ
ต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้ง การสูงขึน้ ของราคาวัตถุดบิ นีจ้ ะท�ำให้ราคาอาหาร
สัตว์และต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อก็จะสูงขึ้นตามกันเป็นลูกโซ่

ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2559 นั้น
อัตราเติบโตมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เนื่องจากอัตราเติบโตในปี 2557 นั้นค่อนข้างสูงต่อเนื่องมาถึงปี 2558
คาดหมายว่าปริมาณส่งออกในปี 2559 จะเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ร้อยละ 2.785
เป็นประมาณ 700,0005 ตัน อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายปัจจัยที่จะเกื้อหนุน
ให้การส่งออกสามารถขยายตัวได้ตอ่ ไปคือ ภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่ งั อยูใ่ นช่วง
คาดหมายว่ายังเติบโตได้ดี และการทีผ่ ลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ จากประเทศไทยปลอด
จากเชื้อไข้หวัดนกที่ยังระบาดอยู่เป็นครั้งคราวในหลายประเทศ การได้รับ
ความเชือ่ ถือในเรือ่ งความปลอดภัยด้านอาหารนี้ ท�ำให้ประเทศไทยสามารถ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

4

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้ม ปี 2559, ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/journalofecon2559.pdf
5
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx
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โดยสรุปแล้ว ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2559 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ
ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

ปัจจัยทางบวก

ปัจจัยทางลบ

•

•

ค่าเงินของบราซิลซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่เนื้อที่ส�ำคัญ มีแนว
โน้มอ่อนค่าลง ซึง่ อาจท�ำให้บราซิลได้เปรียบในการแข่งขันมากขึน้

•

ภาวะโลกร้อนที่ท�ำให้มีโอกาสจะเกิดภัยแล้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญ ส่ง
ผลให้ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงท�ำให้ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์และต้นทุนอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุน
การเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

•

การเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเพิ่มโควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกจาก
ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้ ท�ำให้แนวโน้มการส่ง
ออกไก่ปรุงสุกไปยังสหภาพยุโรปยากทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ได้อกี เนือ่ งจาก
สหภาพยุโรปก�ำหนดโควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกไว้ตายตัว และการน�ำ
เข้านอกโควตาต้องเสียภาษีในอัตราสูงมาก

•

ต้นทุนค่าจ้างทีค่ อ่ นข้างสูงจากผลของการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่
เป็นวันละ 300 บาททัว่ ประเทศ ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่
เนื้อเพิ่มสูงขึ้นและลดความได้เปรียบในการส่งออกลง เมื่อเทียบ
กับประเทศคู่แข่งที่อัตราค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

•

การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ
เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานี้ในประเทศไทยก็ตาม แต่
ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวัง
อย่างเข้มงวด

•

•

ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกั บ ปั ญ หาการระบาดของไข้ ห วั ด
นก ท�ำให้ประเทศที่เคยห้ามน�ำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
ยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดส่งออก
สดใสขึ้น โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่ม
ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่ส�ำคัญ นอกจากนั้น
การระบาดของไข้หวัดนกในหลายภูมภิ าคของโลก ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
เนือ้ ไก่จากประเทศไทยซึง่ มีสถานะปลอดจากไข้หวัดนกมีความได้
เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
ราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นผลทาง
ตรงท�ำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งลดลงแล้ว ยังช่วยลดความ
ต้องการผลิตแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ท�ำให้มีการน�ำพืชที่เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ไปผลิตพลังงานทดแทนเหล่านั้นน้อยลง และ
ไม่มีความขาดแคลนจนท�ำให้ราคาสูงขึ้นเช่นที่เคยเป็นมาในช่วง
3-4 ปีที่ผ่านมา
ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง และความ
สามารถของผู้ส่งออกไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เนือ้ ไก่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในต่างประเทศ
นอกจากจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยได้รับการ
ยอมรับทัง้ ในตลาดญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรปซึง่ เป็นตลาดส�ำคัญ และ
มีอ�ำนาจซือ้ สูงแล้ว ยังท�ำให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายการ
ส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และรัสเซียได้ดีอีกด้วย
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย
ปี

ผลผลิต

ผลผลิต

(ล้านตัว)

เปลี่ยนแปลง

(ตัน)

(ร้อยละ)

บริโภค

เปลี่ยนแปลง

(ตัน)

(ร้อยละ)

2554

994.32

1,362,997

2.41

896,152

-0.29

2555

1,055.13

1,446,352

6.12

908,251

1.35

2556

1,103.32

1,512,418

4.57

1,008,012

10.98

2557

1,209.52

1,657,994

9.63

1,112,435

10.36

2558*

1,310.58

1,796,515

8.35

1,196,515

7.56

2559**

1,317.13

1,805,498

0.50

1,262,667

5.53

ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: *ข้อมูลเบื้องต้น, ** ข้อมูลพยากรณ์ (โดยบริษัทฯ)

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

ไก่สดแช่แข็ง
ปริมาณ
มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2545

336,837

24,589

127,406

16,244

464,243

40,833

2546

388,913

28,105

157,074

19,763

545,987

47,868

2547

26,137

1,725

191,739

22,408

217,876

24,133

2548

96

6

276,438

31,929

276,534

31,395

2549

2,662

97

294,295

35,742

296,957

35,839

2550

11,052

522

322,471

36,791

333,523

37,313

2551

14,367

862

387,127

54,567

401,494

55,429

2552

18,260

1,242

378,809

51,492

397,069

52,734

2553

17,054

1,147

418,005

53,805

435,059

54,952

2554

27,258

1,881

435,267

60,290

462,525

62,171

2555

89,411

6,491

462,951

64,394

552,362

70,885

2556

89,092

7,776

436,590

63,168

525,682

70,944

2557

154,759

15,653

424,707

63,324

579,466

78,977

2558

215,045

19,655

466,028

69,259

681,073

88,914

2559

234,000

21,745

466,000

69,255

700,000

91,000

ปี

ไก่แปรรูป

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2558 เป็นค่าประมาณการ ปี 2559 เป็นค่าพยากรณ์
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ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ต ่ า งๆ ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ที่จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดเกิดขึ้น

เหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner) มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับ
ดูแลและบริหารความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม
หากปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งาน และ/หรือ ฐานะการเงิน ท�ำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยตรงที่บริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง 2 ส่วน ได้แก่ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร
และความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกองค์กร ทัง้ นี้ ปัจจัยความเสีย่ งจากภายใน
องค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะ
พยายามท�ำให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากที่สุด ส่วนปัจจัยความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ ต้องพยายามก�ำหนดนโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ
ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละปัจจัย
ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำการประเมินผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ
เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด�ำรง
อยู่ได้ตลอดไป
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework โดยบริษัทฯ ได้มีการจัด
ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
การบริหารความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้า
ตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบ
อันจะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่อง
ทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ำมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (E – Marketing),
Social media ฯลฯ

ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์
ทีเ่ หนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำ ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีนโยบายทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เรือ่ งการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการ ที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจาก
นี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการไว้ดว้ ยแล้วเช่นกัน อันจะน�ำมาซึง่ ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้มสี ภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหนือความคาด
หมายอย่างรุนแรง

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก
กว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยง

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด

บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะท�ำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง
และมุ่งมั่นที่จะน�ำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ
(Entrepreneurial spirit)

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

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุตธิ รรมโดยทีผ่ มู้ อี �ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนัน้ ๆ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีแ่ ละผลการกระท�ำของตนต่อผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ ทุก
ราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชน

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

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
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั ฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทัง้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทงั้ ระบบ ในกรณีทตี่ รวจ
พบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนั้นจึงสามารถรับประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทกุ ขัน้ ตอน อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
ระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ทีน่ �ำมาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดบิ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัด
เก็บสินค้าก่อนถึงผูบ้ ริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้
มีการจัดการให้มกี ารตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า
(Product Recall) ในกรณีทจี่ �ำเป็นอย่างรวดเร็ว เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค อีกทั้งตอบสนองผู้บริโภคและลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลใน
การประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO
9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ
ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

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

1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทจ�ำนวน 700,221,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.85 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้กลุ่มตระกูลศิริมงคล
เกษมสามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ฯ
ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
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2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร
2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดิบ
บางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไร
ในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบ
เหล่านี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัย
ธรรมชาติที่อาจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการ
ปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำ
ให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น

การเกิ ด โรคระบาดในสั ต ว์ ย ่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่
สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ระบาดในฟาร์ม
เลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะ
หลีกเลีย่ งการบริโภคเนือ้ ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนือ่ งถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่ กู จ�ำกัด
สิทธิ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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
บริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทันสมัย
ตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด
ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

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 ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอ
ปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดิบ

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
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การบริหารความเสี่ยง

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

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

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

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการ
ควบคุมของบริษัทฯ ได้

ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึน้ เพราะมีผปู้ ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรให้สูงขึ้น ประกอบ
กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ย่ อ มส่ ง ผลให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ยากร เงิ น
ทุน แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้าจากประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต�่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้าย
ฐานการผลิตไปสูป่ ระเทศทีม่ คี า่ แรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการ
ด�ำเนินการของบริษัทฯ

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ราคานำ�้ มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคานำ�้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปรก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ
และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
มีการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

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

2.7 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการ
ส่งออกและการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการ
ส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
เช่นกัน ประกอบกับบริษทั ฯ ยังมีการน�ำเข้าเครือ่ งจักร วัสดุ และอุปกรณ์
บางส่วนจากต่างประเทศ

รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จงึ มีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ
(Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด

58

GFPT ANNUAL REPORT 2015

การบริหารความเสี่ยง

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
อัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้มขี อ้ มูลและข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้
น�ำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า เป็นความเสีย่ งที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างครอบคลุม

2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�ำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้ำท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ด�ำเนิ น การเตรี ย มการรั บ มื อ ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
โลกนี้ จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบ
ที่บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตาม
การเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ำรองในการด�ำเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการก�ำหนดผู้ด�ำเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�ำเนินการ
ติ ดตามข้ อ มู ล และสถานการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศตามฤดู ก าลต่ า งๆ
รายงานต่อคณะผูบ้ ริหารอย่างสมำ�่ เสมอ เพือ่ พิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ำรองอย่างต่อเนื่อง

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ส่งออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้ระบบก�ำแพงภาษีศลุ กากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบาย
การค้าเสรีโลก แต่ประเทศผูน้ �ำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�ำหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้าน
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
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CHICKEN ARE PROVIDED GOOD
ANIMAL WELFARE
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ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โรงเรือนที่ทันสมัย
ควบคู่กับการจัดการที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย
ดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์โดยผู้เชี่ยวชาญ

61

GFPT ANNUAL REPORT 2015

62

GFPT ANNUAL REPORT 2015

CONNECTED
TRANSACTIONS
รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

และบริษทั ย่อย กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ซึง่ มีความเห็นว่า รายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้นในปี 2558 นั้น เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท
ก่อนท�ำรายการ ทั้งนี้ ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็น
ไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้า
ท�ำรายการระหว่างกันทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรม
ดังกล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่
ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนิน
การทางธุ ร กิ จ ตามปกติ โดยจะยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามกฎข้ อ บั ง คั บ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นในเรื่อง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความ
เหมาะสมในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำรายการระหว่างกันที่เกิด
ขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะยึด
แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการก�ำหนด
อ�ำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
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รายการระหว่างกันในปีปจั จุบนั และปีทผี่ า่ นมา
ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ำรายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5.2 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ขาย
2. ซื้อ
3. รายได้อื่น
4. ค่าเช่า
5. ค่าใช้จ่าย

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

3. บริษัท พี.เว็ต. จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ขาย
2. รายได้อื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
เหตุผลและความจ�ำเป็น
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ของการท�ำรายการ /
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม
636.25
631.54 เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าสำ�นักงาน/
795.53
844.57 กำ�หนดราคาโดยผูป้ ระเมินอิสระ
0.33
16.00
0.30
20.76 เป็นบริษทั ทีข่ ายไก่เนือ้ /
7.46
16.40
7.05
15.30 กำ�หนดราคาตามสัญญาโดยอิง
2.68
75.94
2.62
86.22 ราคาตลาด
1.07

2.57

1.07

2.57

เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าฟาร์ม /
กำ�หนดราคาตามสัญญาทีต่ กลง

-

-

-

0.11
0.05

เป็นบริษทั ทีข่ ายยาสัตว์ /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด

4. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ม จ�ำกัด / 1. ค่าเช่า
มีผู้บริหารร่วมกัน

-

0.48

-

0.48

เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าทีด่ นิ
เพือ่ ทำ�ฟาร์มเลีย้ งไก่ /
กำ�หนดราคาตามสัญญาทีต่ กลง

5. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำกัด / 1. ซื้อ
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. รายได้อื่น

-

1,608.26
0.02

-

6. บริษทั เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จ�ำกัด / 1. รายได้อื่น
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

2.45
0.35
-

2.45
0.35
-

2.23
0.35
0.37

600.11
0.15

600.11
0.15

977.29
1.35

7. Nichirei Foods Inc. /
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

64

2,040.00 เป็นบริษทั ทีม่ คี วามชำ�นาญด้านการ
จัดหาวัตถุดบิ ข้าวโพดในการผลิต
อาหารสัตว์ /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด
2.23
0.35
0.37

เป็นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าทีพ่ กั /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด

977.29 เป็นบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป /
1.35 กำ�หนดราคาตามราคาตลาด
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

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

1. ขาย

9. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) /
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมโดยเป็น
ผู้ถือหุ้นของ บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

1. ขาย

10. บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จ�ำกัด /
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม
โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้น
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
เหตุผลและความจ�ำเป็น
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ของการท�ำรายการ /
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม
946.66
946.66 186.37 186.37 เป็นบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด
3.40

3.40

5.10

5.10

เป็นบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าเนือ้ ไก่ /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด

-

-

19.18
0.05

19.18
0.05

เป็นบริษทั ทีซ่ อ้ื สินค้าเนือ้ ไก่ /
กำ�หนดราคาตามราคาตลาด

35.90

99.62

38.03

110.53 ตามรายงานประชุมวิสามัญครัง้
ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม
2556 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย รับความช่วยเหลือทาง
ด้านการเงินจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั บริษทั ฯ
วงเงินกูย้ มื ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 5.50
ต่อปี ครบกำ�หนดชำ�ระ มกราคม
2567
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SHAREHOLDING
STRUCTURE
โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
ณ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ณ 30 ธันวาคม 2558

ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น

1

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)

700,221,940

55.85%

2

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

3

น.ส.วรรณา กิจธนามงคลชัย

40,000,000

3.19%

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

38,512,177

3.07%

5

NORBAX, INC.

28,102,100

2.24%

6

ด.ช. ก้องภพ ลิมทรง

25,065,200

2.00%

7

นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล

20,000,000

1.60%

8

นายสงคราม ชีวประวัติดำ�รงค์

14,108,500

1.13%

9

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY

12,210,700

0.97%

10

CHASE NOMINEES LIMITED

12,181,224

0.97%

947,117,891

75.54%

รวมผู้ถือหุ้นใหญ่

C

D

A

2558
B
E
A

56%

กลุมตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

หมายเหตุ: (1) กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�ำนวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting
in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�ำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือ
พฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอืน่ และการปฏิบตั กิ ารตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247)
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C

14%

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ

B

25%

ผูถือหุนรายยอย

D

4%

E

1%

นักลงทุน
นักลงทุนรายยอย
สถาบันภายในประเทศ ตางประเทศ
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการหรือการดำ�เนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
รวม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
33,000,000
30,349,500
4,134,080
67,483,580

สัดส่วนการถือหุ้น
2.63%
2.42%
0.33%
5.38%

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
33,000,000
30,349,500
4,134,080
2,500,000
10,100,000
59,501,080
1,191,930
73,000,000
70,000,000
12,359,910
12,310,910
44,843,200
37,400,000
37,400,000
37,452,000
37,400,000
35,889,000
35,350,000
35,875,300
60,000,000
5,000,000
4,959,830
5,105,000
5,100,000
5,000,000
5,000,000
200
700,221,940

สัดส่วนการถือหุ้น
2.63%
2.42%
0.33%
0.20%
0.81%
4.75%
0.10%
5.82%
5.58%
0.99%
0.98%
3.58%
2.98%
2.98%
2.99%
2.98%
2.86%
2.82%
2.86%
4.79%
0.40%
0.40%
0.41%
0.41%
0.40%
0.40%
0.00%
55.85%

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชัย
น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นางปรานี
ภาคสุข
นางชลลดา
ศิริมงคลเกษม
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
นายจรงกิจ
ศิริมงคลเกษม
นายจรงกร
ศิริมงคลเกษม
น.ส.นิสา
ศิริมงคลเกษม
นายขจร
ศิริมงคลเกษม
น.ส.วิภาวดี
ศิริมงคลเกษม
นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
นายกิตติชัย
ศิริมงคลเกษม
น.ส.วิวรรยา
ศิริมงคลเกษม
น.ส.ปภิญญา
ศิริมงคลเกษม
น.ส.วริสรา
ศิริมงคลเกษม
นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม
น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชัย
นายพงศธร
อิงโพธิ์ชัย
นายวิน
ภาคสุข
นายวรภัทร
ภาคสุข
น.ส.อลีนา
ศิริมงคลเกษม
นายอชิระ
ศิริมงคลเกษม
บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด *
รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
(1)

(1)

2553

2554

2555

2556

2557

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)

0.33

0.38

(0.31)

0.43

0.61

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.30

0.33

-

0.35

0.40

91.71%

85.89%

-

82.14%

65.63%

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%)
หมายเหตุ:

(1)

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 และสภาพคล่อง
ของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ�ำนวน 29.40 ล้านบาท
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Continuously conducting research and
development for new products in addition to
adopting advanced technologies to
constantly expand its business.

เราไม่เคยที่จะหยุดนิ่ง ในการวิจัย
และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่เสมอ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

GFPT ANNUAL REPORT 2015

ORGANIZATION CHART
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)10

คณะกรรมการบร�หาร
กรรมการผูจัดการ 1
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานบร�หาร

(รองกรรมการผูจ ดั การอาวุโสสายงานบร�หาร)

- ฝายบัญชี (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี)11
- ฝายธุรการ
- ฝายสารสนเทศ
- ฝายทรัพยากรบุคคล
- ฝายหองปฏิบัติการ
- ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
- ฝายจัดซื้อทั่วไป
- ฝายจัดซื้อระวางสินคา
- ฝายพัฒนาระบบงาน ERP

สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและตลาด)

ฝายโรงงาน

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน) 8

3

- ฝายการเง�น

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ

สายงานการผลิตและตลาด

2

(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อไกเนื้อ) 4

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

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

9

5

ฝายขายภายในประเทศ

(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ) 2

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ) 6

- ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ) 7

- ฝายจัดซื้อไกเนื้อ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 74
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MANAGEMENT
การจัดการ
ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
3) ผู้บริหาร
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม (1)
ศิริมงคลเกษม (1)

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม (1)

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

หมายเหตุ: น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)
เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจ 2 ใน 3 ท่าน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายปารเมศ

เหตระกูล (1)

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค (2)

กรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

3. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

4. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

5. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

6. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

7. นายนพรัตน์

ศรีจันทร์ *

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:* นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้ี
ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายปารเมศ

เหตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. น.ส.ววรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

3. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

4. นางปรานี

ภาคสุข

กรรมการบริหาร

5. นายเจษฎา

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

6. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

7. นายวงศกร

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร
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3. ผู้บริหาร
ในปี 2558 ผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายวิรัช
2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร
และรักษาการตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

3. นางปรานี
4. นายสุจิน
5. นายกิตติชยั

ภาคสุข
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและตลาด

6. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

7. น.ส.วิภาวดี **

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

8. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน

9. นายอาทร

เอื้อพอพล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

10. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: * นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา
*** นายดนัย บุญเจริญสุขพิศาล ได้ลาออกจากต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 30 ธ.ค. 2557
ทางตรง

ณ 30 ธ.ค. 2558

ทางอ้อม

ทางตรง

ทางอ้อม

เพิ่มขึ้น /
ลดลง

%การถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

220,000,000

-

33,000,000

-

-187,000,000

2.63%

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

180,000,000

-

30,349,500

-

-149,650,500

2.42%

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

0.00%

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

-

-

-

0.00%

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

2,500,000

-

2,500,000

-

-

0.20%

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

132,236,280

-

59,501,080

5,000,000

-67,735,200

5.14%

10. นางปรานี

ภาคสุข

1,191,930

-

1,191,930

-

-

0.10%

11. นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

-

-

37,400,000

-

37,400,000

2.98%

12. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

-

-

37,400,000

-

37,400,000

2.98%

13. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

0.00%

15. นายอาทร

เอื้อพอพล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

17. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

0.00%

555,214,290

-

220,628,590

-329,585,700

18.00%

รวม

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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BOARD
OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

4. นพ.สาธิต กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
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อายุ : 75 ปี

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

อายุ : 66 ปี

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. ประธานกรรมการ บจก. พี.เว็ต.
6. ประธานกรรมการ บจก. พานาแลบ
7. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
9. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
10. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
11. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
12. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีพี บรีดดิง้
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

30,349,500 หุน้ หรือ 2.42%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )
น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (24 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2558

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

33,000,000 หุน้ หรือ 2.63%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )
พีช่ าย นายวิรชั
ศิรมิ งคลเกษม
พีช่ าย นพ.อนันต์
ศิรมิ งคลเกษม
พีช่ าย นางสมสิริ
อิงโพธิช์ ยั
พีช่ าย น.ส.วรรณี
ศิรมิ งคลเกษม
ลุง นายสุจนิ
ศิรมิ งคลเกษม
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (24 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2558

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
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อายุ : 64 ปี

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

อายุ : 63 ปี

4. นพ.สาธิต กรเณศ

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีพี บรีดดิง้
2. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ
8. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
9. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย)
10. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
11. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส
12. นายกสมาคม สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย
13. กรรมการ กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14. กรรมการ สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
-ไม่มีนิติบุคคลอื่น
1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 30 ธ.ค. 2558 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

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

อบรมสัมมนา ปี 2558
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อบรมสัมมนา ปี 2558

4,134,080 หุน้ หรือ 0.33%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )
น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (24 ปี)
- ไม่มี -
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อายุ : 52 ปี

5. นายปารเมศ เหตระกูล

อายุ : 51 ปี

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
University of Hartford, Connecticut, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

•
•
•
•

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
-ไม่มีนิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยเู นีย่ น
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชัน่

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
-ไม่มีนิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ทีป่ รึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

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

การถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุน้ หรือ 0.004%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2558

1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบนั
(11 ปี)
- ไม่มี -

อบรมสัมมนา ปี 2558
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- ไม่มี ( ณ 30 ธ.ค. 2558 )
- ไม่มี 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบนั
(8 ปี)
- ไม่มี -
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อายุ : 68 ปี

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

อายุ : 58 ปี

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ประถมศึกษา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
2. กรรมการ บจก. พานาแลบ

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ

การถือหุ้นในบริษัท

2,500,000 หุน้ หรือ 0.20%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )

การถือหุ้นในบริษัท

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั
(24 ปี)
- ไม่มี -

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(13 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2558

- ไม่มี -

อบรมสัมมนา ปี 2558
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อายุ : 45 ปี

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ
การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
2. กรรมการ บจก. พานาแลบ
3. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
4. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
5. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
6. กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิง้

การถือหุ้นในบริษัท

64,501,080 หุน้ หรือ 5.14%
( ณ 30 ธ.ค. 2558 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั
(13 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2558

Thailand CG Forum : Governance
as a driving force for business
sustainability จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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HIGHLY COMMITTED TO
FOOD SAFETY ASSURANCE
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ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล
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GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2558

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะ
กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผล
ตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
ตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ เลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษทั การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กําหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ อันได้แก่ การ
แก้ไขข้อบังคับบริษทั ฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และ
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อก�ำหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และก�ำหนดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่าน
ระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.gfpt.co.th ภายใต้หวั ข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่า
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ทันกาล และเพียงพอ
เช่น ผลประกอบการ ค�ำวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
และสะดวก

จากการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของทุก
คนในองค์กร ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยได้รับ
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 4 ดวง ซึ่งจัด
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษา
ระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างต่อ
เนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

1
2

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกำ�กับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
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ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วง
หน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา
21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
อีกทั้งให้มีการลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน
ล่วงหน้า 8 วันก่อนการประชุม

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละ 1 ครัง้ ภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ และหากมีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ รวม
ถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้ภายใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน
และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึง
ก�ำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประ
ชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการ
จ�ำกัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ

1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวก
2) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง และจัดระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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
หุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ 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
ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู ้ จั ด การ ประธานคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผูส้ อบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ตี าม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ ยังค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
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
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบทันที ภายในวันทีม่ กี ารประชุมคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่
ประชุม ระเบี ย บวาระการประชุ มแยกเป็ นแต่ ละวาระพร้ อ ม
ระบุถึงค�ำชี้แจง เหตุผลประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และ
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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 ขั้น
ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1
เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส
11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 28 เมษายน 2558
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2558 นับเป็น 35 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลัก
ทรัพย์ เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558 นับเป็น 22 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10
เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 249 ราย นับเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
849,153,732 หุน้ คิดเป็น 67.73% ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ซึง่ ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่มติทปี่ ระชุมและผล
การลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผย
แพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 พร้อมภาพและเสียงที่
บันทึกการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2558

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

จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM
Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และไม่มีผู้ถือหุ้นใดมี
สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วง
หน้า เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการและเสนอค�ำถามเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิน้
ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อครบก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล
หรือส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน ไม่ ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น ในทางมิ ช อบ โดยได้ ก�ำหนดนโยบายการเก็ บ
รั ก ษาข้ อ มู ล การใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน และการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน
เมื่อแรกเข้าท�ำงาน โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ใน
วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
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ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูลทีส่ �ำคัญ
ทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกีย่ วกับบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ในวงจ�ำกัด โดยไม่เปิด
เผยต่อผูไ้ ม่เกีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ หรือใช้แสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก
หรือสิน้ สุดการท�ำงานกับบริษทั ฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิด
เผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษั ท ฯ มี ก ฎระเบี ย บการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด้ า นระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความ
ลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้น
จะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูลภายในท�ำนองเดียวกับ
บุคลากรของบริษัทฯ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส�ำคั ญ ทางธุ ร กิ จ ต้ อ งเป็ น ไปโดยบุ ค ลากร
ของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ส�ำคัญ
ทางธุรกิจ โดยทีต่ นไม่มหี น้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ควรแนะน�ำให้ผู้
ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (คูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ห้ามน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ งบการเงิน หรือ
ข้อมูลอืน่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีย่ งั มิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญ ห้ามท�ำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว (Blackout Period)
หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่ส�ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทาง
ที่จะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้รับ
โทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
จนถึงการเลิกจ้าง

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติภายใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อจะขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลัง
การซื้อขาย หรือด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

2.2 การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วน
ตนเข้ามาเกีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางทีท่ กุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคล
ใด 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 และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏภายในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2.3 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้
ถือหุ้นหรือมีอ�ำนาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งงานในบริษัทฯ ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห าร (ตามค�ำนิ ย ามของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนหลักทรัพย์
ทีถ่ อื ครองของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง (คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ) มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลัก
ทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิด
เผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

วิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's
Length Basis) มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ และค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ประพฤติฝา่ ฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่าง
กันแต่อย่างใด

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

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ3 มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
ก่อนท�ำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน
ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้
เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ โดย
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและ

3
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวม
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงสภาวะ
ความเสีย่ งในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ ให้เกิดการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
พนักงาน : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทนและสวัสดิการ

ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสมำ�่ เสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีการดูแลสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน และเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ ยังจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คูค่ า้ : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน และ

จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มกี ารน�ำข้อมูลของคูค่ า้ ไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจโดยวิธที ผี่ ดิ กฎหมาย
รวมถึงการคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของคูค่ า้ ทีส่ อดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ

เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทัง้ ใน
เรือ่ งการช�ำระคืนหนี้ เงินกูย้ มื ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเรือ่ งเงือ่ นไขคำ�้ ประกันต่างๆ รวมถึงกรณีทเี่ กิดการผิดนัดช�ำระหนี้
คูแ่ ข่ง : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี ไม่กระท�ำผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคูค่ า้ ในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มขี อ้ มูลจริง
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อ

สิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บั การเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้าง
จิตส�ำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพือ่ ให้เกิดแนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนเคียงคูไ่ ป
กับการพัฒนาชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำเนินการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ
ในปี 2558 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.gfpt.co.th) หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ
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ทีพ่ นักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระท�ำผิดหรือไม่ และอยู่
ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำผิด
นั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดง
ความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่าน
ทางอีเมล์ หรือส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริษัทฯ
ก�ำหนดความรับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีรายละเอียดก�ำหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงาน
ใหม่แล้ว

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ระบวนการจัดการและช่องทางในการรับ
แจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ 		

ทางอีเมล์ 		
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

: independentdirectors@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: กรรมการอิสระ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้ง
เบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส
และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเรื่องที่ร้อง
เรียนเป็นความลับ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่ง
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

: bod@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระท�ำผิดทุจริต
(Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�ำผิดจริยธรรม หรือ
เกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหาร
งานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกี รณีทกี่ รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารลาออก
อันเนื่องมาจากการก�ำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มี
กรณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรือ่ งแรงงาน สิทธิของผูบ้ ริโภค และการด�ำเนิน
ธุรกิจการค้าแต่ประการใด

ติดต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

: cg@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท�ำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่อง
ที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หน่วยงานทีร่ บั เรือ่ ง
ร้องเรียน จะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการพิจารณาด�ำเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณา
ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�ำผิด
ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�ำเนิน
การประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�ำเนินการ และ
น�ำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
ส�ำหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษทั ฯ มี
กระบวนการในการจัดการกับเรือ่ งทีพ่ นักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรือ่ ง

4

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน4 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผย
สารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 ทั้ง แบบ
56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและรายปีลา่ ช้า

ข้อมูลขั้นต่ำ�ของบริษัท ที่ระบุใน หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้มี
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ โดย
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ปี 2558 สรุปได้ดังนี้

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อ
ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ในรูป
แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้จดั ให้มชี อ่ งทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารทีบ่ ริษทั ฯ มี
การอัพเดทอย่างสม�่ำเสมอ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2558

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ
ต่อสาธารณชน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลข่าวสาร สือ่ โฆษณา หรือสือ่ ประชาสัมพันธ์
อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บดิ เบือนความจริง โดยมุง่ เน้นการสือ่ สาร
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

จ�ำนวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit)

1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

4

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

2

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

45

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การ
ประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วม
นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การท�ำโรดโชว์ในประเทศและต่าง
ประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาส
และวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล
ประกอบการได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การให้ขอ้ มูลใดๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ ต้องอยูบ่ นพืน้
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง ผูท้ ไี่ ม่มหี น้าที่
เกีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือให้สมั ภาษณ์
ต่อสือ่ มวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกีย่ วกับหรือพาดพิงบริษทั ฯ ไม่วา่ ใน
ด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกิน
สิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักไทย
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�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

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์
0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือที่อีเมล์ ir@gfpt.co.th
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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
ทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งใน
ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

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 2558 บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีกรรมการ
จ�ำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวน
คณะกรรมการบริษัท)
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; ข้ อ ก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 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. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (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
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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

ในกรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สิน
ใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถอื ว่ากรรมการอิสระนัน้ เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการบริหารงาน

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นหัวหน้าและผูน้ �ำคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ในการบริ ห ารจั ด การ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก�ำหนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
• พิ จ ารณาแผนการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ น�ำเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
• มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่
ก�ำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการ
• การด�ำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.1.4 คุณสมบัติต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการ มีคุณสมบัติ
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 กรรมการที่
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้

การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้
จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วง
ที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
ทางบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการ
ทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ไิ ว้ โดยการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตั้งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าจ�ำนวนกรรมการที่ครบก�ำหนด
วาระ และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง
คะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�ำดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยจะแต่งตั้งเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงได้เพิม่ ขึน้
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ มี ส าระ
ส�ำคั ญ เช่ น การอนุ มั ติ ใช้ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น
การกู้ยืม การค�้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่ อ ย เป็ น ต้ น โดยให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือ
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ก่ อ นน�ำส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
7) จัดให้มรี ะบบบัญชี และการายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได้
8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้ง
ด้านการด�ำเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญได้
9) ก�ำกับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่อง
ทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ
และก�ำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
11) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผน
งานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการและผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมี อ�ำนาจก�ำหนดและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ
กรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอ�ำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของคณะกรรมการ และก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
• เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดนโยบาย
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน
2) กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ บั นโยบายจากคณะกรรมการบริษทั น�ำ
มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละ
คนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดู แ ลและจั ด การให้ ก ารด�ำเนิ น การของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of
Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ �ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะ
สมเป็นประจ�ำทุกปี
3) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดม
ทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
ก�ำกับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง ในการ
วินิจฉัย อีกทั้งได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�ำหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี

ปัจจุบนั บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
จ�ำนวน 5 ชุด คือ
1)
2)
3)
4)
5)

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มคี วามถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
• ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ
จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่ง
ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมกับการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
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5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี

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

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

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
3) กรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) ให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
3) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ด้านอื่นๆ

ด้านการสรรหา

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ทนั สมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
และคู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ รวมถึ ง ติ ด ตามกระบวนการรั บ แจ้ ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริต
คอร์รัปชันด้วย
4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มคี วามเหมาะสมกับความ
จ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กให้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติ
ของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการ
บริษัท ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา
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4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

5.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ประกอบกับฐานข้อมูลต่างๆ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ เช่น ระบบข้อมูล
รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.), ท�ำเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�ำเนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น
เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหาร
ที่เหมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนด้ ว ยตนเองเป็ น ประจ�ำทุ ก ปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
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 อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
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

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

1) ก�ำหนดนโยบายและหลั กเกณฑ์ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผล
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 และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่า
ตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
1) ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�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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ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

1) จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม
อย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ใน
กรณีที่มีเรื่องส�ำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ รวม
ทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมกับการ
ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งว่ า งลง ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการ
จัดการบริหารความเสี่ยง
2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) ประกอบตัวชีว้ ดั ด้านความ
เสี่ยง (Key Risk Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธลี ดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการ
บริหาร เข้าไว้ด้วย)
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง สามารถแต่ ง ตั้ ง พนั ก งาน
ของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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พิจารณา ยกเว้น งานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และ/หรือ
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมมีอ�ำนาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
4) มี อ�ำนาจในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น งาน
ของบริษัทฯ และมีอ�ำนาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้
5) มีอ�ำนาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด�ำเนิน
กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
6) มีอ�ำนาจในการพิจารณาก�ำหนดข้อปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ระเบียบหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
7) มีอ�ำนาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�ำหนด
8) ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะท�ำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง

5.3.5 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภททีจ่ ะเสนอคณะกรรมการบริษทั
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5.4.4 การด�ำเนินการประชุม

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ ดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�ำเนินการประชุม

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งก�ำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดวันและเวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ขึ้ น อยู ่ กั บ ความส�ำคั ญ ของวาระการประชุ ม
ที่จะต้องน�ำเข้าพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์

5.4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.6 การเข้าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.2 การพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม

5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เข้าสู่วาระการประชุม

คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
(ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 4 ครั้ง

5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลทีจ่ �ำเป็นต่อการตัดสิน
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ท�ำการก่อนการประชุม เพือ่ ให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
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คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

9 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

9 ครั้ง

1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษทั

8/9

-

-

-

-

-

1/1

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

9/9

-

-

-

-

9/9

1/1

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

9/9

-

2/2

2/2

1/1

9/9

1/1

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

9/9

4/4

2/2

2/2

-

-

1/1

9/9

4/4

2/2

-

1/1

-

1/1

9/9

4/4

2/2

-

-

-

1/1

9/9

-

-

-

1/1

9/9

1/1

9/9

-

-

-

1/1

-

1/1

9/9

-

2/2

2/2

1/1

7/7*

1/1

5. นายปารเมศ

6. นายธนาธิป

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ
เหตระกูล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายสุจนิ ศิรมิ งคลเกษม ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ก.พ. 58 เป็นต้นมา
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รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 610,000 บาท

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก�ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการทีม่ ี
การจัดท�ำขึน้ ประกอบการพิจารณาเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวน
9 ท่าน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความ
รั บ ผิ ด ชอบของต�ำแหน่ ง งาน สอดคล้ อ งกั บ ผลการด�ำเนิ น งาน
ของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส
และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารและบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผลส�ำรวจค่า
ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดท�ำขึ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น
39,257,072.90 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ
บริษัทย่อย

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

นายปารเมศ

เหตระกูล

585,000

-

585,000

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

585,000

-

585,000

นางสมสิริ

อิงโพธิช์ ยั

585,000

130,000

715,000

น.ส.วรรณี

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

-

585,000

นายสุจิน

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

90,000

675,000

102

GFPT ANNUAL REPORT 2015

ขั้นตอน

5.6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละ
ท่านด�ำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน เพือ่ ท�ำการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และน�ำผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่
ได้รบั จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ บริษทั ฯ จะ
น�ำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมิน
รายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย5 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และส่งเสริมให้มกี าร
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิด
เผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย6 ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

หั ว ข้ อ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
รายคณะ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ขั้นตอน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนของบริษทั ฯ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะ และน�ำผลการประเมิ น ไปหารื อ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์
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
แห่งประเทศไทย7

หั ว ข้ อ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5
6
7

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 )
แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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ให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั ตลอดจน ผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ ใน
เรือ่ งหลักการก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบตั หิ น้าที่ และการพัฒนา
ความรูด้ า้ นต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา กรรมการ และเลขานุการของบริษทั ฯ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Thailand CG Forum หัวข้อ “Governance
as a driving force for business sustainability” และ การประชุม
Directors Forum 2/2015 หัวข้อ “Building Better Board through
Effective Independent Director”

ขั้นตอน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ และก�ำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้ง
องค์คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น ได้รับ
คะแนนการประเมินที่มากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้เห็นถึง
ความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาในภาพรวม จึงได้มี
การรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2559 ทีผ่ า่ นมา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ให้ดียิ่งขึ้น

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีสาย
การรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจ
สอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การท�ำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการ
ด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบ ดังนี้

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่8 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทเ่ี 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

5.7.2 แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้
บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการส�ำหรับพัฒนาผู้
บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก

8

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจำ�ปี 2558

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั้น
6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง น.ส.จุ ฑ ามาส อิ ง โพธิ์ ชั ย
ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และ
ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเลขานุ ก าร
(หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบัติ
งานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
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�ำหนดทางด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติ
ที่ประชุม

หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ของรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2558
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RESPONSIVE TO CUSTOMERS'
NEEDS AND SATISFACTIONS
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ใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้อง
สด สะอาด ปลอดภัย ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค
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INTERNAL CONTROL
AND RISK MANAGEMENT
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
ควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความ
เสี่ยงและเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ เป็นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ านและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีจ่ ะช่วยให้
ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
มีการจัดท�ำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มี
ระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังจัดให้มคี มู่ อื พนักงาน ก�ำหนดระเบียบวินยั ของ
พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะ
สม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดจนการท�ำรายการเกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล
พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงาน
ตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การจัดการ
บริหารความเสี่ยง โดยน�ำกรอบแนวทางของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ
เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากที่สุด
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3) สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบตั ิ
งานการตรวจสอบภายใน ซึง่ ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการไปใน
ระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน
4) สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
5) สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่
มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2558 ว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ความ
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนประกาศไว้
6) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดไว้
7) สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและความ
เห็นของผูส้ อบบัญชี และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ ค่า
สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
8) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่าง
อิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง
ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทฯ
9) สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทานกฎบัตรปีละ
1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ำกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง
2) สือ่ สารนโยบายและแนวทางการจัดการบริหารความเสีย่ ง แก่ทกุ หน่วย
งานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสีย่ งของแต่ละหน่วย
งานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
5) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี

สาระส�ำคัญของระบบควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้ มีดังนี้
1) บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดย
ฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงให้แต่ละฝ่ายงาน
ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การ
ระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความ
เสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากร
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
2) บริษัทฯ ได้ก�ำหนดภาระหน้าที่อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู ้ ติ ด ตามควบคุ ม และการประเมิ น ผลออก
จากกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบกั น อย่ า งเหมาะสม ทั้ ง ยั ง ท�ำให้
เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน และป้ อ งกั น การกระท�ำที่ ไ ม่
สุจริต ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกรรม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
3) บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้
ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ทันสมัย และมีข้อมูลอย่าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท
4) บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ �ำหนด
ไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในกรณีทผี่ ลการด�ำเนินงานต่างจากเป้าหมาย
ทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางผูบ้ ริหารจะมอบหมายให้ฝา่ ยตรวจ
สอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงาน
ต�่ำกว่าเป้าหมาย และจัดท�ำข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ด�ำเนินการไปในระหว่างปี 2558 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำงวดบัญชี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การเลือก
ใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
2) สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบ
ปี 2558
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ส�ำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรยังคงแบ่งความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรงออกเป็น 5 ด้าน
ได้แก่
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้
จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้จัดท�ำขึ้นโดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ การเข้าท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ส�ำหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติหรือ
ที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ประกาศก�ำหนดโดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจ
เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่
เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบตั ติ ามแผน และสภาพ
แวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ
ที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านทุกๆ ขัน้ ตอน โดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการ
ในการดูแลการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
การควบคุมสภาพแวดล้อม

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

•

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหา
ทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการ
ลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทั้งในรูปของ
สกุลเงินท้องถิน่ และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ มีการวางแผนทางการ
เงินส�ำหรับรองรับสถานการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น
(Forward Contract) และอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดย
มีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสมรวมทั้งก�ำหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อ
ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยก�ำหนดให้มจี ริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่ง
เสริมให้มกี ารอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

•

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ค�ำนึงถึงการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่ส�ำคัญ
โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไป
ในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยง

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มนี โยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ บริษัทฯ มีการประเมินความ
เสี่ยงในการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนิน
งาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย ซึ่งจะรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ มีการทบทวน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของ
พนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผล
เสียหายต่อบริษัทฯ ได้

•

กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง
งานอย่ า งชั ด เจน และมี คู ่ มื อ /ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ
โครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทาน
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คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มีการ
สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานเหล่านัน้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญ
จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2558 ได้ท�ำการประเมิน
และให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบปี 2558
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
ส�ำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะต้องมีการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งประกอบการขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องทุก
ครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ ง ในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่ งและสมำ�่ เสมอ โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เป็นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปีย่ มสุภคั พงศ์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจ
สอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง
ของการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงยังมีความเห็นว่า จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่าง
น่าพอใจอันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืน

ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนิน
การและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ
•

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร

•

การติดตามประเมินผล

•

การตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ
มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน และการน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัด
ให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ในการเผย
แพร่นโยบาย กฎระเบียบค�ำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสาร
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามฎหมาย/
กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงานจะมีที่ปรึกษาด้านการ
ควบคุมของหน่วยงาน เพื่อท�ำการตรวจประเมินภายในของหน่วยงานเอง
โดยผลการประเมินของหน่วยงาน จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อ
ฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป
จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้มีการน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 28 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่
จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีประสิทธิผลเพียง
พอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จาก
การทีผ่ บู้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี �ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
เนือ่ งจากมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี ตามรูปแบบและข้อก�ำหนดที่ส�ำนักงาน

111

GFPT ANNUAL REPORT 2015

112

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

ความรับผิดชอบต่อสังคม

GFPT ANNUAL REPORT 2015

OVERVIEW
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

จากการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility Report
(CSR Report)บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�ำปี
2557 ที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสู่การจัด
ท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainability Report
ขึ้นเป็นครั้งแรก เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.
gfpt.co.th โดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�ำรายงานของ
Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายธุรกิจที่ตั้งเป้า
หมายในการเป็ น ผู ้ น�ำของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และ
แปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร โดยเน้น
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อมและสังคม โดยมีกระบวนการด�ำเนินการสูค่ วาม
ยั่งยืน ประจ�ำปี 2558 ดังนี้
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PROCEDURE FOR
SUSTAINABILITY
กระบวนการด�ำเนินการสู่ความยั่งยืน

01

เข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไป
จนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดย
ยึดหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้

การผลิตสินค้า

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�ำแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพใน
แต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต
การขนส่งและการจ�ำหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อ
ไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�ำเนินงานใน
การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
ของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตสินค้าอาหารจากเนื้อไก่ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจส�ำคัญและเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�ำเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ
ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการ
ผลิตสู่ต้นน�้ำเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เครื่องจักรที่
ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูป
การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี
การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้ งไก่เนือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้
ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต�่ำลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
การผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปในทุกๆ ขัน้ ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ตั้งแต่จากแหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
มัน่ ใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ ไก่ของบริษทั ฯ ในทุกกระบวนการผลิต
การพัฒนาของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นมานัน้ มุง่ เน้นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้า
และผูบ้ ริโภค ว่าสินค้าเนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพดี มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบควบคุมคุณภาพจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค

อาห
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ชำแหละและแปรรูป

ี้ยงไก

ระบบควบคุม
คุณภาพ
จากฟารม
สูผูบร�โภค

มเล

ในฐานะผูน้ �ำธุรกิจกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสตั ว์
และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีทจี งึ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการควบคุม
คุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพ
และความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการ

ฟาร

ารส
ัตว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

GFPT ANNUAL REPORT 2015

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental
Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการ
สัตว์บก” เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์วางมาตรการป้องกันโรค
ก�ำหนดและควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลี้ยงไก่เนื้อ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลโดยมีทีมสัตวแพทย์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวม
ถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของ
บริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�ำหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้
ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะ
สม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็น
ไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ของบริษทั ฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�ำและได้ผา่ นการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงสาธารณสุข

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ
ควบคุมด้วยระบบการให้อาหาร
และนํ้ า อั ต โนมั ติ มี ร ะบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกัน
สัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร
GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000

Environmental Enrichment
Bale activity

ISO/IEC 17025 : ข้อกำ�หนดทั่วไปว่า
ด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ

Pecking object

Perching activity

ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มี
ความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�ำ
และได้ผ่านการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO 17025
จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวง
สาธารณสุข

2”

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือการเสริมสร้างสวัสดิภาพ
สัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือ
หญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพือ่ สร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุน้ ความ
แข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้

ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบ
วงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีความส�ำคัญอย่างมาก ไก่เนื้อ
ของบริษทั ฯ ได้รบั อาหารทีด่ มี โี ภชนาการ มีนำ�้ อย่างเพียงพอ ได้รบั การดูแล

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

1

ไกเนื้อ

ตรวจสอบสุขภาพ

2

ไกสด

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

3

ชิ�นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

4

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
ตรวจสอบสี
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5

บรรจ�ภัณฑ

ตรวจสอบโลหะ

6

บรรจ�กลอง

ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ
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ซึง่ รางวัลแห่งความส�ำเร็จทัง้ หมดนีไ้ ด้แสดงถึงการพัฒนาและการรักษา
มาตรฐาน ท�ำให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มคี วามส�ำคัญมากเนือ่ งจากเป็นปลายทางในการ
ผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัยอาหารและ
คุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต
ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคุม
คุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ
บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทาง
เคมี” เพือ่ ทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมี
ต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อโรคและไม่ก่อโรค การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ใน
การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้
รับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่าย
การรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
ฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น
64 วิธีการทดสอบ โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบ
ทีร่ วดเร็ว เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดเก็บสินค้า และยังได้มกี ารพัฒนาวิธี
การทดสอบขึน้ ใหม่ทลี่ ดการใช้สารเคมี เพือ่ ลดภาระการจัดการสารเคมี และ
ลดปัญหาสิง่ แวดล้อมแต่ยงั คงไว้ซงึ่ ผลการทดสอบทีถ่ กู ต้อง แม่นย�ำเช่นเดิม

รางวัลห้องปฏิบตั กิ ารดีเด่น
จาก มกอช. และรางวั ล
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการ
แพทย์และสาธารณสุข

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่
แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน
การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้ง
อาหารสั ต ว์ ไก่ มี ชี วิ ต สิ น ค้ า เนื้ อ ไก่ ส ด และสิ น ค้ า ไก่ แ ปรรู ป ปรุ ง สุ ก
จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากลจากสถาบันชั้นน�ำต่างๆ ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความ
สามารถตามข้อก�ำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ของ
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์
สินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการ
ขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความส�ำเร็จต่างๆ อันได้แก่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2554 “ระดับเงิน” จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ประจ�ำปี 2556 “ระดั บ ทอง”
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

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)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ

• ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

GMP
HACCP
BRC
ISO 9001

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.)
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ISO 14001
ACP
HALAL
SQMS
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มาตรฐานดังกล่าว ซึง่ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการทุกขัน้ ตอนโดยค�ำนึงถึงความสุข
ของไก่ตลอดระยะเวลาการเลีย้ ง เป็นต้นว่า ไก่ทเี่ ลีย้ งจะต้องมีอสิ ระจากความ
หิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน�้ำเพียงพอ) มีอิสระจาก
ความอึดอัด (สภาพแวดล้อม โรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระ
จากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การ
จับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ
มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�ำให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มา
ก่อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยรวมถึงเป็นเครือ่ งยืนยันขีดความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจ
ในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ใน
ทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิต
ของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยและผสานต่อกับ
การผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลท�ำให้สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ

จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ข องกรม
ปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตัง้ แต่การเลือก
สถานทีก่ ารจัดการเลีย้ งอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกีย่ วผลผลิต การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ม การ
จดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรอง
ได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มาจากฟาร์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพถูกสุขอนามัยปราศจาก
ยาปฏิชวี นะและสารตกค้าง ไม่มกี ารใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม
โยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า
สู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�ำให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู ้ บ ริ โ ภค อั น มี ส าเหตุ ม าจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ
จะท�ำการเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ถู ก ต้ อ ง และรวดเร็ ว
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

สวัสดิภาพสัตว์ปีก
ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มา

ผลิตภัณฑ
เนื้อไกแปรรูป

ผลิตภัณฑ
ไกสด

ปราศจากความหิว
และกระหาย

ไกเนื้อ

อาหารไก

วัตถุดิบ

หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจมา
อย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ สี �ำหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจน
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การ
ขนส่งสัตว์ทางบกของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปกี ส�ำหรับ
การผลิตไก่เพือ่ ส่งออกตามมาตรฐาน Red Tractor Assurance (RTA) ซึง่ เป็น
มาตรฐานส�ำหรับการผลิตเนือ้ ไก่เพือ่ การส่งออกตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ภายใต้
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ปราศจากความกลัว
และความทุกขทรมาน

ปราศจากความเจ็บปวด
บาดเจ็บ และโรคภัย

ปราศจากความ
ไมสะดวกสบาย

มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้
เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการสุข
อนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามประกาศของกรมปศุสตั ว์เรือ่ งระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์
ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

•

•

•

•

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�ำการวิจัยและ
พัฒนาสูตรอาหารสัตว์มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัยควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

จั ด ให้ มี ม าตรฐานการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก

•

มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพืน้ ทีก่ นั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตร
รอบฟาร์ม (Surveillance)

การเลี้ยงไก่เนื้อ

•

มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพืน้ ทีก่ นั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตร
รอบฟาร์ม

•

จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

อาหารไก่

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) มีระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติมีระบบการระบาย
อากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ ตลอดจนน�ำระบบ
กล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

บุคคลและยานพาหนะ

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
สากล ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)
ประกอบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด
รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้

บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�ำหรับการเข้าฟาร์ม
ของบุคลากรและยานพาหนะซึง่ อนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากร
และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น
โดยบุคลากรทีจ่ ะเข้าฟาร์มเลีย้ งไก่จะต้องผ่านนาํ้ ยาฆ่าเชือ้ อาบนาํ้ สระ
ผมและเปลีย่ นชุดทีท่ างฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการ
ฆ่าเชือ้ เช่นเดียวกันเพือ่ มัน่ ใจได้วา่ จะไม่มพี าหะน�ำโรค ฝุน่ ละออง และสิง่
ปนเปือ้ นจากภายนอกเข้าไปท�ำอันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลีย้ ง
ภายในฟาร์ม

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)
7.16%
ขอรองเร�ยนผลิตภัณฑ
เนื้อไกปรุงสุก
ขอรองเร�ยน
เนื้อไกสดแชแข็ง

5.87%
3.84%

3.67%

3.61%

2.72%

2556

2557

2558

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
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92%

91%

92%

2556

2557

2558
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งานเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิ ท ธิ ค วามเท่ า
เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้หลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดขององค์การเพือ่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และก�ำหนด
ให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์
หรือกฎหมาย

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน คู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ)

ท�ำให้ ใ นปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น การก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) ระดับ “ดีมาก” ได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 4 ดวง ด้วยคะแนน 89% จากสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รั บ ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี 2558
จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ�ำกั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของ
การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเชื่ อ มั่ น ว่ า ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
การมี ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหาร
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•

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ รางวัล SET AWARDS 2015 ประเภท
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

•
•

SET AWARDS 2015
Best Investor Relation Awards

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�ำหนด
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มกี าร
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัทได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
•

นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล
โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

•

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการปฏิบตั ทิ อี่ าจ
ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับให้กระท�ำ
ใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงาน
เป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท�ำด้วยเจตนาดี

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และ
จัดสภาพการท�ำงานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้
กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้
บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่ง
เสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

โดยในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้กระท�ำความผิด หรือกระท�ำการ
ใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎ
ระเบียบของหน่วยงานทางการทีก่ �ำกับดูแล อาทิเช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่า
เทียมกันโดยก�ำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มี
ข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องของ การ
ก�ำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้า
ทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�ำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและ
ด�ำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีทกี่ ารกระท�ำดังกล่าวขัดต่อ
ระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงานด้วยแล้ว บริษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษ
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดย
จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติ
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ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้
บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตาํ่ กว่าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้
พิการเข้าท�ำงานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สัมปทานจัดสถานที่จ�ำหน่าย
สินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผูด้ แู ลคนพิการ รวมจ�ำนวน 48 คน
คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่
กฎหมายก�ำหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

นโยบาย Social Accountability

39

บริ ษั ท ฯ ได้ ย อมรั บ และไว้ ว างใจให้ ก ลุ ่ ม พั น ธมิ ต รด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ
จากบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานสากล “เรือ่ ง
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงานในระบบ Social
Accountability โดยมีการก�ำหนดนโยบาย Social Accountability ไว้คือ
“ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากลกฎหมาย
และจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน”

2556

48

48

2557

2558

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

โดยก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการให้บริษัทฯ ด�ำเนินการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดมาตราฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบ
การต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงาน ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานในการ
ท�ำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม การสื่อสาร การตรวจติดตาม และ
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน
เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ที่ไม่ได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สิน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและบุคคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษทั ฯ ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรือ่ งแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน
หรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจ
การค้าแต่ประการใด

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มี
สาระส�ำคัญและยังมิได้เปิดเผยสูส่ าธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น
ที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจ
สอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้
พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการให้
ดีขนึ้ และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มโี อกาสใช้ความสามารถ มีราย
ได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส�ำคัญในการ
เสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ คน
พิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อก�ำหนดมาตรการส�ำคัญเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�ำของคนพิการ
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การจ้างงาน
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศและประเภทการจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่
จ�ำกัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2558 บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้ หมด จ�ำนวน
4,703 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย

รายวัน

15%

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

41%

59%

ชาย

หญิง

45%

55%

ชาย

หญิง

รายเดือน

85%

40% 60%
ชาย

หญิง

อัตราการคงอยูข่ องพนักงานหลังการใช้สทิ ธิล์ าคลอด
ในปี 2558 พนักงานหญิงจ�ำนวน 2,770 คน มีพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลา
คลอด 103 คน ซึง่ ภายหลังการใช้สทิ ธิก์ ลับเข้าท�ำงานตามปกติจ�ำนวน 91 คน
คิดเป็นอัตราการคงอยูข่ องพนักงาน หลังการใช้สทิ ธิล์ าคลอดร้อยละ 88 ของ
พนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ

69%

31%

ไทย

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

ตางชาติ

12%

พนักงานลาออกหลังคลอด

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน
88%

พนักงานคงอยูหลังคลอด

30%

31 - 40 ป

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการทำ�งาน
34%

6%
มากกวา 50 ป
19%

41 - 50 ป

นอยกวา 2 ป

28%

มากกวา 10 ป

43%

20 - 30 ป

2%
นอยกวา

24%

20 ป

2 ป - 5 ป
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ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน เพื่อจัดท�ำ
แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ด�ำเนินโครงการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมทรัพยากรบุคคล

1) โครงการ NEAR MISS
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้นการ
ค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และส่งเสริมให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามั ย ในสถานที่ ท�ำงานที่ ดี บริ ษัทฯ มุ ่ ง เน้ น การ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้าง
ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ท�ำการใดที่
เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถาน
ที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

2) โครงการกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบของส�ำนักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติงาน
3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเป็นการกระตุน้ พนักงานให้ตระหนัก
ถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558
ที่ผ่านมา

การป้องกันโรคร้ายแรง

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุง่ เน้นการให้ความ
รู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�ำปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และชุมชน รวม
ถึงการด�ำเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็น
ประจ�ำทุกปีอีกด้วย

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�ำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัด
ท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ
และยังจัดท�ำเป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทั้ง
ด้วยการให้ความรู้ และการฝึกอบบรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี

โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ช่องทางการรับเรื่อง

ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานมาโดย
ท�ำให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงาน
จากการบาดเจ็บลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรือ่ งทีจ่ ะ
ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ง
มายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
125

105

2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษทั ฯ ที่ GFPT-Intranet-ส่งข้อร้องเรียน
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อ
ส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

98

การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

2556

2557

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และ
แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้
รับการร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะแจ้งผล
การด�ำเนินงานภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนทราบ และคณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

2558

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)
78

72

60
ไมหยุดงาน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน

36

36
11

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

22

9

4

2557

5

4

9

35

25

60

19

17

36

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดย
เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้
ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้
เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด

2558

2

2

4

46

26

72

14

8

22

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2556

ไม่หยุดงาน

2557

2558

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2556 7
4 11 53 25 78 26 10 36

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความ
มั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัด
ให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด เช่น มี
ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทัง้
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน
รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน ส�ำหรับค่า

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนของพนักงาน และกระบวนการ
ด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
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พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตร
พนักงาน เป็นต้น

ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

การฝึกอบรม

นอกจากนี้ การค�ำนึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ท�ำงานจ�ำนวนรวม
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มี
ความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อ
รองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการ
จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การ
เปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีจ�ำนวนชัว่ โมงการอบรมพนักงานทัง้ หมด 535,131
ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 163 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จ�ำเป็น เช่น
หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive Development Program), ผู้
บริหารอาวุโส (Senior Executive Program), ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับเจ้าหน้าที่ (Defensive Driving), การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการก�ำกับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความ
เสี่ยง, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

บริษัทฯ มีนโยบายส่ ง เสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยสนั บ สนุ น ให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึก
อบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต�ำแหน่งจากภายใน และมีการ
ประเมินผลการท�ำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โดยเน้นกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของพนักงานให้ชัดเจน การก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและ
เพิม่ สมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั การฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�ำพลังกลุ่ม หลักสูตร
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จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม
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โดยรายละเอียด ค�ำนิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.gfpt.co.th)
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การ
ท�ำลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนไม่มคี า่ ปรับหรือการถูกลงโทษทีไ่ ม่ใช่การปรับ อัน
เนือ่ งจากการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
และการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพื้น
ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อ
รักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม สรุปได้ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประกาศเจตนารมณ์ เข้ า ร่ ว มลงนามโครงการ
Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
พร้อมได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�ำหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการ
รณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�ำดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�ำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที
ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด�ำเนินการส่ง
เสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตาม
โครงการ Collective Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นล�ำดับต่อไป

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้า”
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน นอกจาก
การสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบ
ทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่ งดังเช่น โครงการ
สนับสนุนไข่เพื่ออาหารกลางวัน ส�ำหรับโรงเรียนบ้านหมื่นจิต จังหวัดชลบุรี
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่ม
บริษัท จีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว
บริษทั ฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทัง้ ชุมชนโดยรอบและชุมชนทีห่ า่ ง
ไกล โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการพัฒนาความรูข้ องเยาวชนให้เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ กว่า 25 แห่ง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
ด้านต่างๆ เช่น โครงการ "Sports Night" ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้ า้ นตนตรี
โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, กิจกรรมการ
แข่งขันฟุตซอล องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี และการ
สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้
เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย และจะให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการทุจริตและ
การคอร์รัปชันนี้อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย”

2. สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภาระกิจที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และ
ทุรกันดาร และผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ และมีนโยบายส่งเสริม
ให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็น
อยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�ำเนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่
บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและ
องค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้น 55 กิจกรรม ดังเช่น การจัดกิจกรรมวันรักษ์โลก
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(โยน EM Ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนในคลองร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโรงงาน), การสนับสนุนโครงการช่วยเด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์ "จากแม่สู่ลูก" มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย และวัด
พระพุทธบาทน�้ำพุ จ.ลพบุรี, การสนับสนุนโครงการช่วยผู้ประสบภัยหนาว
ผ่านกองทัพไทย, การจัดกิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจ�ำ
ปี 2558 ของ อบต.บางปลา, การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดิน
ไหวประเทศเนปาล และกิจกรรมประจ�ำปีของพนักงานที่ร่วมใจกันบริจาค
โลหิตให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส ผ่านภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จนได้รบั พระราชทาน
โล่ เ กี ย รติ คุ ณ จากสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
พระราชทานรางวัล “สืบสานปณิธานในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยด้อยโอกาส” เมือ่
วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจใน
ความเอื้อเฟื้อ สามัคคีของเหล่าพนักงานบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

3. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่ �ำคัญซึง่ มีอทิ ธิพลในการ
ก�ำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลใน
สังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�ำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพุทธ
ศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วม
กิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 67 กิจกรรม

โครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, เลี้ยงอาหารเด็ก, กิจกรรมวันรักษ์โลก, การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, การบริจาคผ้าห่มและเสื้อช่วยผู้ประสบภัยหนาวผ่านกองทัพไทย,
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
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05

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�ำคัญของกระบวนการ
ผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพือ่ ร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย ดังเช่น โครงการลด
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง
ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านขัน้ ตอนการบรรจุสนิ ค้า เพือ่ ลดต้นทุนที่
สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมและ
ป้องกันมลพิษ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ “ใช้ทรัพยากร และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ร่วมสัมพันธ์กบั ชุมชน สร้างจิตส�ำนึก โดยสือ่ สารปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง”

จ�ำนวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / กิโลกรัม)
1.34%
0.87%

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใน
องค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกแก่
พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2556

0.80%

2557

2558

ทรัพยากรนํ้า
ทรัพยากรน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป บริษัทฯ
ได้มีแบบแผนการก�ำหนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอน
การผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อน�ำมาวิเคราะห์และ
วางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ก�ำหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงานด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานต้องด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ ละตามกฎหมาย
ก�ำหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 และ OHSAS 18001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการ
จัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึง
การด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ
ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก

โดยในการใช้นำ�้ เพือ่ การผลิตและการอุปโภคของบริษทั ฯ มีการใช้นำ�้ ทัง้
จากนำ�้ ประปาและนำ�้ บาดาล โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตใช้นำ�้ บาดาลจาก
ส�ำนักควบคุมกิจการนำ�้ บาดาล กรมทรัพยากรนำ�้ บาดาล จ�ำนวน 2 บ่อ เพือ่
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน 2,560 ลูกบาศก์เมตร
สามารถแสดงเป็นสัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ ประจ�ำปี 2558 ดังนี้

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

OHSAS 18001
Health & Safety

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ และปริมาณการใช้น�้ำประปาและน�้ำ
บาดาล ประจ�ำปี 2558

สัดส่วนการใช้ ไฟฟ้าแยกตามการใช้งาน

ทำความเย็น

64%

น้ำบาดาล

การผลิต

11%

18%

อื่นๆ

17%

น้ำประปา

82%

แสงสวาง

ปรับอากาศสำนักงาน

1%

7%

ปริมาณการใช้น�้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี)

1.724

1.804

1.801

80.58

82.57

78.15

2556

2557

2558

2556

2557

2558

พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
อนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้
พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้ออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานบริษัทฯ
ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะ
สมกับธุรกิจ ก�ำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี
และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการ
อนุรกั ษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ทีต่ อ้ ง
ร่วมกันก�ำหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามตลอดจนมี
การติดตามและรายงานผลต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
ฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการ
จัดการพลังงาน และให้มกี ารทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผน
ด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทาง
อ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 19,20 W ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
36 W ในสายการผลิต, การเปลีย่ นเครือ่ ง EVAPORATIVE CONDENSER ทีใ่ ช้
ในงานระบบท�ำความเย็นให้มปี ระสิทธิภาพสูง เพือ่ ให้ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของ COMPRESSOR ลดลง, การน�ำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติมาใช้
ภายในอาคารส�ำนักงาน, การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO
Conference) ซึง่ จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จา่ ย รวมถึงลดผลก
ระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 2 โครงการ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้คือ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 78.15 ล้านกิโลวัตต์
ลดลงร้อยละ 5.35 จากปีก่อน โดยร้อยละ 64 ใช้ในการท�ำความเย็น และ
ร้อยละ 11 ใช้ในการกระบวนผลิต
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1) โครงการลดความดันสารท�ำความเย็นด้าน Condenser ซึ่งเป็น
มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า โดยการเปลี่ยน Evaporative
Condenser ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
ความร้อนของอุณหภูมิน�้ำยาแอมโมเนียและเพิ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของ Compressor ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องท�ำความเย็นผลิตภัณฑ์อาหาร (Further Refrigeration
System) ได้จริงประมาณ 8% ต่อชุดต่อปี

ก�ำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำนํ้าเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดย
ปริมาณน�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่บริษัทฯ มีอยู่
มีความสามารถรองรับนำ�้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ต่อวันได้ถงึ 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
โดยปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งจะถูก
ปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 4,020 ลูกบาศก์เมตร / วันและปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่น�ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 300-500 ลูกบาศก์เมตร / วัน

2) โครงการปรับปรุงหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อไอน�้ำจ่ายเข้า Cooker
ซึง่ เป็นมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน ด้านความร้อน โดยการซ่อมแซมแก้ไข
ฉนวนท่อจ่ายไอน�้ำเข้าเครื่อง Cooker หรือเครื่องอบขนไก่ จ�ำนวน 5
ชุด สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และลดปริมาณความร้อน
ที่ออกมาได้ถึง 78% ต่อปี

ปริมาณน�้ำทิ้ง (ล้านลูกบาศก์เมตร)
1.27

1.37

1.37

2557

2558

การจัดการมลพิษและของเสีย
2556

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางเสียง

บริษัทฯ มีระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและ
มีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ท�ำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 ผลการตรวจวัดปริมาณการ
ปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่า
มีปริมาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise
measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
วัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงทีป่ ล่อยออกสูภ่ ายนอกให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจาก
โรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีคา่ อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ
ผลทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

1.860 – 205.786

320.00

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)

2.861 – 3.692

60.00

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)

< 4.410 – 69.130

200.00

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)

< 0.107 – 0.139

690.00

5.5 – 6.1

10.00

ปริมาณฝุ่น (mg/m3)

ค่าความทึบแสง (%)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
และระดับเสียงรบกวน
บริเวณหน้า บริเวณหลัง
โรงงาน
โรงงาน
ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq)

70.0

68.2

ค่ามาตรฐาน

70.0

70.0

9.9

9.0

10.0

10.0

ระดับเสียงรบกวน (dBA)
ค่ามาตรฐาน

มลพิษทางนํ้า

ของเสีย

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�ำบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกฎหมายก�ำหนด รวมถึ ง มี เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดนาํ้ เสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพนาํ้
ทิง้ ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพนาํ้ ทิง้ ทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย

บริษทั ฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การจัดเก็บ
การขนส่ง และการก�ำจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย การ
คัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำระบบการจัดการภายใน
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บัญชีปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี
การส่งไปก�ำจัดโดยผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
•

ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะ
ปนเปื้อน และน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย

•

ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก
และเศษสแตนเลส ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

โครงการ 4 Rs
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดแนวทางในการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในโรงงาน โดยน�ำหลั ก คิ ด 4Rs (Reduce/Reuse/Recycle/
Repair) มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป โดยมุ ่ ง
เน้ น การลดปริ ม าณของเสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (Reduce) การจั ด การวั ส ดุ
ไม่ ใช้ แ ล้ ว วิ ธี ก ารน�ำวั ส ดุ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้ ซํ้า (Reuse) การน�ำกลั บ
มาใช้ใหม่ (Recycle) และแนวทาง Total Productive Management
(TPM) มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ของ
บริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจีเอฟพีที ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมในโครงการ 4Rs ดังนี้

สรุปปริมาณน�้ำหนักรวมของขยะ สิ่งปฎิกูลของเสียอันตราย
และที่ไม่อันตราย ส�ำหรับปี 2558 ได้ดังนี้
รายการ
กากแป้ง, แป้งเสื่อม

•

ปริมาณ (ตัน)
230.53

เศษเหล็ก

64.46

เศษสแตนเลส

11.84

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ

180.14

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ )

315.60

น้ำ�มันพืชเก่า

124.01

กากตะกอนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

8.76

Lab Waste

0.47

หลอดไฟเสื่อมสภาพ

•

โครงการ 4 Rs
REDUCE

ลดการใช ไมพาเลทใหม
โดยการใชซำ้ พรอมตรวจสอบ
คุณภาพอยางสม่ำเสมอ

6,439.21

น้ำ�มันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ
ภาชนะปนเปื้อน

•
•

Reduce ลดการใช้ไม้พาเลทใหม่ โดยการใช้ซ�้ำ พร้อมตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
Reuse น�ำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้เป็นกระดาษจดบันทึก
Recycle น�ำน�้ ำ จากการบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย มาใช้ ใ นการล้ า งถนน และ
ล้างเครื่องจักรรอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
Repair จัดท�ำแผนงานบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรประจ�ำปี

REPAIR

0.273

จัดทำแผนงานบำรุง
รักษาเคร�อ่ งจักร
ประจำป

0.25

โครงการ

4 Rs

RECYCLE

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่องการ
ปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ ไม่ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ง
แวดล้อมแต่อย่างใด

นำน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย
มาใช ในการลางถนน และ
ลางเคร�อ่ งจักรรอบนอก
ที่ไมเกีย่ วของกับสายการผลิต
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REPORT OF THE
AUDIT COMMITTEE
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน การบัญชี
กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็น
อิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์
โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
และแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้ง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ การก�ำกับดูแล

การด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวม เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารก�ำกับ
ดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจสอบการจัดการทางการเงิน การ
ปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้
มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และด�ำเนินการให้
บริษทั ฯ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นัน้ อย่างถูกต้อง และคณะ
กรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ พรบ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ พบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้
กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2558 แล้ว

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาส และ
งบการเงิน ประจ�ำปี 2558 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการ
เงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ ทั้งใน
ประเด็นความถูกต้องเชือ่ ถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการน�ำเสนองบ
การเงินเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ โดยการสอบทานจะมุง่ เน้น
รายการบัญชีทสี่ �ำคัญ รายการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ รายการ
ปรับปรุง รายการส�ำรองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ พร้อมฟัง
การชีแ้ จงและซักถามผูส้ อบบัญชีจนเป็นทีพ่ อใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง
ตามที่ควรและได้จัดท�ำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2558 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวม มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ งบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ
ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้
ประโยชน์จากงบการเงิน

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบ
ทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบภายในประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้น คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พจิ ารณาถึงความเพียงพอของอัตราก�ำลัง ผลการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�ำแนะน�ำ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ การท�ำงานเป็นระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากร
ตรวจสอบภายในต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับต่อทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาจากรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2558 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไป
ยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อ
การบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจน
มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิผล นอกจากนี้
ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหารการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของผู ้ ส อบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระ
และคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�ำให้ได้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี
และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้
ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี รวมถึงความเหมาะ
สมของอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และของผูส้ อบบัญชีส�ำนักงานอืน่
ที่เทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี
ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคัด
เลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2559 รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงาน
จริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและผูส้ อบ
บัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผล
การประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและ
ผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้ง
จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ป ภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ มีจริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งมีรายงานทางการเงิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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REPORT OF THERISK
MANAGEMENT COMMITTEE
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 1 ท่าน คือ 1.นาย
ปารเมศ เหตระกูล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จ�ำนวน 4 ท่าน คือ 1.นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
2.นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย 3.น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 4.นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบี ย บทางการต่ า งๆ ที่ ได้ ก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ การก�ำกับดูแล
และติดตามประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทบทวน
นโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง และแผนจัดการความเสีย่ ง
การบ่งชีก้ ารประเมินการบริหารความเสีย่ ง และรายงานผลของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ผูบ้ ริหารและกรรมการ
บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ
โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านการ
บริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจการ
ด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร (Business Unit) ให้สามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ซึง่ เป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะน�ำไปสู่ “โอกาส”
หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ติดตามและรายงานประเด็นความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม
ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ พลาด ลดผลกระทบทีไ่ ม่อาจ
คาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริมให้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี คี วาม
โปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและก�ำหนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบน ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ำ
กฎบัตรการบริหารความเสีย่ งสือ่ สารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) ประกอบตัวชีว้ ดั ด้านความเสีย่ ง
(Key Risk Indicators) และติดตาม ควบคุมพร้อมทั้งประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบายการบริหารความ
เสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้ง
พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
น�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

จากการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติ
งานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้มีการติดตาม
ผลส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีความมุ่งมั่น
ที่จะด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูก
ต้องและครบถ้วน

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ประเมินขอบเขตการปฏิบตั งิ านจริง
ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การ
ประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอก ตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตและผลการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องตามแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วย
เสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยใช้ความ
รู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียง
พอ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นายปารเมศ เหตระกูล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�ำปี โดยงบการ
เงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี
จ�ำกัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความส�ำคัญของ
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ เพื่อให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ อีกทัง้ พิจารณาหรือไตร่ตรองและวิเคราะห์ผลกระทบความเสีย่ งนัน้ ๆ
เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และ
ติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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AUDIT FEE
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2558 ได้แก่ นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์ ทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ส�ำหรับในรอบปีบญ
ั ชี 2558 ค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายให้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ดังนี้

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบญ
ั ชี 2558 จ�ำนวนเงินรวม 2,630,000.00 บาท

ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

840,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท

1,790,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-audited fee)
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของงานบริ ก ารอื่ น ให้ แ ก่ ส�ำนั ก งานสอบบั ญ ชี
ในรอบปีบัญชี 2558
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REPORT
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ ลือกใชขนึ้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของผูส อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของ
งบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความ
เสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัด
ทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามทีค่ วรของกิจการเพือ่ ออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใช
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท
จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของ
ผูถ อื หุน เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหาร
พิจารณาวาจําเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอฟพีที
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

นายอําพล จํานงควัฒน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
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3

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที�
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ

592,491,996.56

269,729,572.84

58,221,693.08

84,981,497.83

5.1 และ 6 1,026,632,798.90

905,346,995.03

496,762,274.19

354,639,163.45

3,173,497,023.76

3,274,299,556.83

404,349,243.28

369,391,752.87

16,270,661.65

19,410,393.78

11,403,475.56

11,925,262.98

4,808,892,480.87

4,468,786,518.48

970,736,686.11

820,937,677.13

2,126,555,408.47

1,911,872,991.79 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00

7

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

8

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

10

98,823,846.24

70,727,734.60

-

-

ไก่พ่อแม่พันธุ์

11

386,892,292.13

406,705,620.60

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

12

364,313,808.73

369,346,600.77

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

6,735,987,460.09

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

358,169,807.78

298,961,234.37

278,134,534.71

205,250,387.51

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

12,755,017.24

11,980,669.15

12,755,017.24

11,980,669.15

1,294,911.36

1,294,911.36

82,634,918.01

51,793,778.15

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

1,664,891,542.35 1,664,518,042.35

207,162,191.70

217,715,957.97

6,145,937,373.03 1,319,266,837.01 1,218,899,287.39

43,119,252.20

34,971,653.00

10,167,427,470.05 9,268,620,913.82 5,051,189,075.21 4,879,195,697.37
14,976,319,950.92 13,737,407,432.30 6,021,925,761.32 5,700,133,374.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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44

บริ
บริษษัทัทจีจีเอฟพี
เอฟพีทที จํี จําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวมณณวัวันนทีที� �
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การณณวัวันนทีที� �
หมายเหตุ
หมายเหตุ 3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558 3131ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557 3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558 3131ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557

หนี
หนี�ส�สินินและส่
และส่ววนของผู
นของผู้ถ้ถือือหุหุ้น้น
หนี
หนี�ส�สินินหมุ
หมุนนเวีเวียยนน
เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะสั
ระยะสั�น�นจากสถาบั
จากสถาบันนการเงิ
การเงินน

1616และ
และ1717 1,787,097,195.68
1,787,097,195.68 1,177,050,250.14
1,177,050,250.14 1,480,000,000.00
1,480,000,000.00

เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะสั
ระยะสั�น�นจากบริ
จากบริษษัทัทย่ย่ออยย
เจ้เจ้าาหนี
หนี�ก�การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี�อ�อื�นื�น

5.1
5.1
5.1
5.1และ
และ1818

--

--

20,000,000.00
20,000,000.00

980,000,000.00
980,000,000.00
--

813,536,636.66
813,536,636.66

895,463,773.65
895,463,773.65

561,885,021.36
561,885,021.36

223,834,432.13
223,834,432.13

7,850,000.00
7,850,000.00

7,850,000.00
7,850,000.00

7,850,000.00
7,850,000.00

7,850,000.00
7,850,000.00

283,320,000.00
283,320,000.00

230,000,000.00
230,000,000.00

283,320,000.00
283,320,000.00

150,000,000.00
150,000,000.00

ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้คค้า้างจ่งจ่าายย

29,628,233.88
29,628,233.88

2,141,060.40
2,141,060.40

หนี
หนี�ส�สินินหมุ
หมุนนเวีเวียยนอื
นอื�น�น

31,130,277.12
31,130,277.12

26,425,416.76
26,425,416.76

ส่ส่ววนของรายได้
นของรายได้คค่า่าเช่เช่าารัรับบล่ล่ววงหน้
งหน้าาบริ
บริษษัทัทร่ร่ววมม
ทีที�ถ�ถึงึงกํกําาหนดรั
หนดรับบรูรู้ใ้ในหนึ
นหนึ�ง�งปีปี

5.1
5.1

ส่ส่ววนของเงิ
นของเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
ทีที�ถ�ถึงึงกํกําาหนดชํ
หนดชําาระในหนึ
ระในหนึ�ง�งปีปี

1616และ
และ1919

รวมหนี
รวมหนี�ส�สินินหมุ
หมุนนเวีเวียยนน

-12,292,553.70
12,292,553.70

-10,007,467.74
10,007,467.74

2,952,562,343.34
2,952,562,343.34 2,338,930,500.95
2,338,930,500.95 2,365,347,575.06
2,365,347,575.06 1,371,691,899.87
1,371,691,899.87

หนี
หนี�ส�สินินไม่
ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนน
เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน

1616และ
และ1919

275,020,000.00
275,020,000.00

225,000,000.00
225,000,000.00

275,020,000.00
275,020,000.00

225,000,000.00
225,000,000.00

1,800,000,000.00
1,800,000,000.00 1,942,100,000.00
1,942,100,000.00

651,200,000.00
651,200,000.00

670,200,000.00
670,200,000.00

เงิเงินนกูกู้ย้ยืมืมระยะยาวจากบุ
ระยะยาวจากบุคคคลที
คลที�เกี�เกี�ย�ยวข้
วข้อองกังกันน

5.1
5.1

ภาระผู
ภาระผูกกพัพันนผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน

2020

338,882,357.00
338,882,357.00

315,127,893.31
315,127,893.31

143,074,649.00
143,074,649.00

127,514,467.76
127,514,467.76

รายได้
รายได้คค่า่าเช่เช่าารัรับบล่ล่ววงหน้
งหน้าาบริ
บริษษัทัทร่ร่ววมม

5.1
5.1

107,283,333.20
107,283,333.20

115,133,333.20
115,133,333.20

107,283,333.20
107,283,333.20

115,133,333.20
115,133,333.20

หนี
หนี�ส�สินินไม่
ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนอื
นอื�น�น

2121

59,322,270.13
59,322,270.13

68,133,518.40
68,133,518.40

15,270,070.33
15,270,070.33

14,851,121.70
14,851,121.70

รวมหนี
รวมหนี�ส�สินินไม่
ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนน
รวมหนี
รวมหนี�ส�สินิน

2,580,507,960.33
2,580,507,960.33 2,665,494,744.91
2,665,494,744.91 1,191,848,052.53
1,191,848,052.53 1,152,698,922.66
1,152,698,922.66
5,533,070,303.67
5,533,070,303.67 5,004,425,245.86
5,004,425,245.86 3,557,195,627.59
3,557,195,627.59 2,524,390,822.53
2,524,390,822.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

5

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที�
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
22
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
23
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,400,000,000.00

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

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

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

140,000,000.00
140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
7,399,599,172.86 6,707,190,519.92 545,909,133.73 1,256,921,551.97
8,319,880.06
7,247,293.16
9,326,740,052.92 8,633,258,813.08 2,464,730,133.73 3,175,742,551.97
116,509,594.33
99,723,373.36
9,443,249,647.25 8,732,982,186.44 2,464,730,133.73 3,175,742,551.97
14,976,319,950.92 13,737,407,432.30 6,021,925,761.32 5,700,133,374.50
0.59
0.57
1.44
0.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

27.1

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

16,466,514,004.60 17,828,681,524.75 7,221,813,751.39 7,870,605,001.82
(14,463,261,509.26) (15,335,937,434.50) (7,191,194,929.71) (7,142,325,412.77)
2,003,252,495.34 2,492,744,090.25
30,618,821.68
728,279,589.05
29,399,940.00
29,399,940.00
408,146,928.19
6,276,901.57
23,160,592.23
7,601,840.41
14,459,639.09
228,881,045.29
223,619,766.99
111,401,991.71
118,634,713.54
(484,146,949.90) (531,138,921.36) (106,852,465.21) (133,797,071.46)
(686,239,237.09) (632,353,835.07) (275,385,650.97) (276,703,308.44)
248,793,054.44
325,544,559.09
(123,260,469.37) (145,406,193.15) (77,264,746.82) (79,390,223.18)
1,193,556,840.28 1,756,170,058.98 (280,480,269.20) 809,030,206.79
19,580,460.70
42,000,619.78
72,710,890.20
(44,884,039.23)
1,213,137,300.98 1,798,170,678.76 (207,769,379.00) 764,146,167.56

1,194,917,501.72
18,219,799.26
1,213,137,300.98

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

0.95

1.42

(0.17)

0.61

5,876,165.31
(2,230,127.72)
(4,710,697.76)
(1,064,660.17)
1,212,072,640.81

1,798,170,678.76

(1,984,616.24)
173,257.00
(1,811,359.24)
(209,580,738.24)

764,146,167.56

1,193,840,332.94
18,232,307.87
1,212,072,640.81

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

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
27.2
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

2558

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

148

149

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
25
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
25
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

5,366,342,818.35
1,779,589,781.57
1,779,589,781.57
(438,742,080.00)
6,707,190,519.92
1,194,917,501.72
(1,077,168.78)
1,193,840,332.94
(501,431,680.00)
7,399,599,172.86

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

งบการเงินรวม

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

3,014,870.22
4,232,422.94
7,247,293.16
1,072,586.90
8,319,880.06

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
7,288,178,688.57
1,779,589,781.57
1,779,589,781.57
4,232,422.94
(438,742,080.00)
8,633,258,813.08
1,194,917,501.72
(1,077,168.78)
1,193,840,332.94
1,072,586.90
(501,431,680.00)
9,326,740,052.92

รวม

87,951,399.11
18,580,897.19
18,580,897.19
(6,808,922.94)
99,723,373.36
18,219,799.26
12,508.61
18,232,307.87
(1,446,086.90)
116,509,594.33

ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุม

7,376,130,087.68
1,798,170,678.76
1,798,170,678.76
4,232,422.94
(6,808,922.94)
(438,742,080.00)
8,732,982,186.44
1,213,137,300.98
(1,064,660.17)
1,212,072,640.81
1,072,586.90
(1,446,086.90)
(501,431,680.00)
9,443,249,647.25

รวม

(หน่วย : บาท)
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25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวม

(หน่วย : บาท)

140,000,000.00 931,517,464.41 2,850,338,464.41
764,146,167.56 764,146,167.56
764,146,167.56 764,146,167.56
(438,742,080.00) (438,742,080.00)
140,000,000.00 1,256,921,551.97 3,175,742,551.97
(207,769,379.00) (207,769,379.00)
(1,811,359.24)
(1,811,359.24)
(209,580,738.24) (209,580,738.24)
(501,431,680.00) (501,431,680.00)
140,000,000.00 545,909,133.73 2,464,730,133.73

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

2558

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
1,193,556,840.28
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์
73,871,157.14
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์
407,577,262.48
ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
5,505,528.60
ค่าเสื�อมราคา
578,003,233.57
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
4,887,957.40
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ
4,878,809.48
(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
(5,596,277.20)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
2,329,849.91
ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
39,540,850.57
ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่
1,297,922.67
(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
1,558,197.61
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าวัสดุสํานักงานลดลง
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
(472,736.56)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(800.00)
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(908,536.85)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
109,955.62
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
37,984,065.00
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
(7,850,000.00)
ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้
(1,323,147.54)
ดอกเบี�ยรับ
(1,147,767.80)
ดอกเบี�ยจ่าย
122,260,469.37
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(248,793,054.44)
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 2,207,269,779.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

151

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,756,170,058.98

(280,480,269.20)

809,030,206.79

58,485,117.28
382,275,504.59
5,505,163.39
554,769,247.57
4,363,799.09
1,367,697.23
2,436,463.80
284,388.61
2,322,139.29
2,697,850.03
(7,933,511.22)
(78,937.05)
(50,950.00)
(43,350.00)
(3,837,974.91)
(441,200.00)
25,920,976.04
(11,023,559.80)
(1,323,147.54)
(1,496,202.13)
144,056,193.15
(325,544,559.09)
2,588,881,207.31

10,554,566.27
147,941,715.11
4,887,957.40
2.00
(181,456.84)
(800.00)
(1,488,526.82)
(311,576.77)
(29,399,940.00)
18,361,961.00
(7,850,000.00)
(269,757.18)
70,035,132.50
(68,200,992.53)

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
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

2558

งบการเงินรวม

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(115,372,019.29)
(156,217,094.43)
5,394,818.88
(27,039,347.25)

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

(141,805,603.36)
(34,776,033.57)
(1,772,138.27)
3,720,511.12

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

(126,946,821.13)
4,704,860.36
(8,353,436.00)
(7,488,100.73)
1,775,952,639.72
1,147,767.80
3,550,883.49
(16,808,444.92)
1,763,842,846.09

(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

333,788,524.45
2,285,085.96
(4,786,396.00)
418,948.63
88,871,906.43
269,757.18
(2,211,764.09)
86,929,899.52

(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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
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
29,399,940.00
(373,500.00)
(2,576,500.00)
5,000.00
3,115,643.62
4,681,401.30
(85,061,099.97)
(84,597,532.11)
84,105,476.14
107,612,775.60
(460,027,362.37) (490,761,203.58)
400,000.00
(114,766.32)
8,824,181.08
19,713,286.28
(924,494,761.25) (886,242,858.34)
(5,662,305.49)
(6,316,495.57)
(7,362,420.54)
(10,362,825.28)
(28,885,326.58)
(20,909,065.12)
(1,386,421,535.36) (1,340,068,843.14)

29,399,940.00
(373,500.00)
1,490,345.95
(233,727,035.33)
(5,662,305.49)
(7,362,420.54)
(8,307,668.51)
(224,542,643.92)

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2557

1,726.07
(49,875,546.26)
12,260,000,000.00 8,645,000,000.00 9,590,000,000.00 6,850,000,000.00
(11,650,000,000.00) (9,465,000,000.00) (9,090,000,000.00) (7,370,000,000.00)
20,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
(296,660,000.00) (155,000,000.00) (216,660,000.00)
(75,000,000.00)
127,000,000.00
318,000,000.00
16,000,000.00
(269,100,000.00) (375,900,000.00)
(19,000,000.00)
(38,000,000.00)
(124,468,933.08) (142,513,551.09)
(72,055,380.35)
(70,841,788.87)
(501,431,680.00) (438,742,080.00) (501,431,680.00) (438,742,080.00)
(54,658,887.01) (1,214,031,177.35)
110,852,939.65
(676,583,868.87)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี�
- ซื�อลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- จําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวางซึ�งยังไม่ได้รับชําระ
- ซื�อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- ค่าเสื�อมราคาคิดเข้าต้นทุนไก่ปู่ย่าพันธุ์
- ค่าเสื�อมราคาคิดเข้าต้นทุนไก่พ่อแม่พันธุ์
- โอนสินค้าคงหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงหลือ
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
- ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- โอนดอกเบี�ยจ่ายเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เช็คในมือ
- เงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

322,762,423.72
269,729,572.84
592,491,996.56

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

(26,759,804.75)
84,981,497.83
58,221,693.08

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

12,884,697.50
17,120,000.00
9,466,249.84
34,262,898.35
276,570,798.24
409,351.97
21,997,939.05
16,843,937.77
28,881,880.63

760,873.00
10,826,397.12
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

140,937.90
6,276,382.02
8,307,668.51

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

580,000.00
4,936,727.00
586,975,269.56
592,491,996.56

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

52,000.00
58,169,693.08
58,221,693.08

52,040.00
84,929,457.83
84,981,497.83
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2524 และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจผลิตและจําหน่ายไก่สด
ชําแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และธุ รกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ น นี้ นําเสนอเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ น
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคย
กับภาษาไทย
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวชิ าชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ใน
นโยบายการบัญชี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินนใหม่
ใหม่
2.22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
2.2.1
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนที่ทีออกและปรั
่ออกและปรับบปรุปรุงทีง่ทีมีผ่มลบั
ีผลบังคังบคับใช้ใช้ในงวดบั
ในงวดบัญญชีปชีัปจจุั จบจุบนั นั
่มบริษษทั ทได้
ในระหว่
ในระหว่างปี
างปีกลุกลุ่มบริ
ั ได้นนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
าํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนฉบัฉบับบปรัปรับบปรุปรุงและ
งและ
ฉบัฉบับบใหม่
ใหม่ที่ทออกโดยสภาวิ
ี่ออกโดยสภาวิชาชี
ชาชีพพบับัญญชี ชีซึ่ ซึงมี่ งผมีลบั
ผลบังคังบคับใช้ใช้สสําหรั
ําหรับบรอบระยะเวลาบั
รอบระยะเวลาบัญญชี ทชี ี่ทเริี่เมริ่ ม
ในหรื
ในหรือหลั
อหลังวังนวันที่ที1่ 1มกราคม
มกราคม2558
2558มาถื
มาถือปฏิ
อปฏิบบตั ิ ตั ดัิ งดันีง้ นี้
อ้าอ้งอิางอิ
งมาตรฐาน
งมาตรฐาน
มาตรฐานการบั
มาตรฐานการบั
ญชีญชี
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1 ่ (ปรั
1 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2 ่ (ปรั
2 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที7 ่ (ปรั
7 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที8 ่ (ปรั
8 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที10่ 10(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที11่ 11(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที12่ 12(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที16่ 16(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที17่ 17(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที18่ 18(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที19่ 19(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที20่ 20(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที21่ 21(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที23่ 23(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที24่ 24(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที26่ 26(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที27่ 27(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที28่ 28(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที29่ 29(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที33่ 33(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที34่ 34(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที36่ 36(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที37่ 37(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที38่ 38(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที40่ 40(ปรั(ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557)

เรื่ อเรืง่ อง
การนํ
การนํ
าเสนองบการเงิ
าเสนองบการเงิ
นน
สิ นสิค้นาค้คงเหลื
าคงเหลื
ออ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด
นสด
นโยบายการบั
นโยบายการบั
ญชีญชีการเปลี
การเปลี
่ยนแปลงประมาณการทางบั
่ยนแปลงประมาณการทางบั
ญชีญแชีละข้
และข้
อผิอดผิพลาด
ดพลาด
เหตุเหตุ
การณ์
การณ์
ภายหลั
ภายหลั
งรอบระยะเวลารายงาน
งรอบระยะเวลารายงาน
สัญสัญาก่
ญญาก่
อสร้
อสร้
างาง
ภาษี
ภาษี
เงินเงิได้
นได้
ที่ดทีิน่ดินอาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
สัญสัญาเช่
ญญาเช่
าา
รายได้
รายได้
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
ของพนั
ของพนั
กงาน
กงาน
่ย วกั
่ย วกั
การบั
การบั
ญญ
ชีสชีําสหรั
ํา หรั
บ เงิบ นเงิอุนดอุหนุ
ด หนุ
น จากรั
น จากรั
ฐ บาลและการเปิ
ฐ บาลและการเปิดเผยข้
ดเผยข้
อ มูอลมูเกีล เกี
บบ
ความช่
ความช่
วยเหลื
วยเหลื
อจากรั
อจากรั
ฐบาล
ฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลงของอั
่ยนแปลงของอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนเงิ
่ยนเงิ
นตราต่
นตราต่
างประเทศ
างประเทศ
ต้นต้ทุนนทุการกู
นการกู
ย้ มื ย้ มื
่ยวกั
่ยวข้
การเปิ
การเปิดเผยข้
ดเผยข้
อมูอลมูเกีล่เกี
ยวกั
บบุบคบุคลหรื
คคลหรือกิอจกิการที
จการที
่เกี่เยกีวข้
องกั
องกั
นน
การบั
การบั
ญชีญแชีละการรายงานโครงการผลประโยชน์
และการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมืเ่อมืออกจากงาน
่อออกจากงาน
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริษทั ษร่ทั วร่มและการร่
วมและการร่วมค้
วมค้
าา
การรายงานทางการเงิ
การรายงานทางการเงิ
นในสภาพเศรษฐกิ
นในสภาพเศรษฐกิ
จทีจ่เทีงิน่เงิเฟ้
นเฟ้
อรุอนรุแรง
นแรง
กํากํไรต่
าไรต่
อหุอน้ หุน้
งบการเงิ
งบการเงิ
นระหว่
นระหว่
างกาล
างกาล
การด้
การด้
อยค่
อยค่
าของสิ
าของสิ
นทรั
นทรั
พย์พย์
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
่อาจเกิ
ดขึด้ นขึ้นและสิ
และสิ
นทรั
นทรั
พย์พทย์ี่อทาจเกิ
ี่อาจเกิ
ดขึด้ นขึ้น
้ สิน้ สินหนีหนี
้ สิน้ สทีิ น่อทีาจเกิ
สิ นสิทรั
นทรั
พย์พไย์ม่ไมม่ีตมวั ีตตน
วั ตน
อสัอสั
งหาริ
งหาริมทรั
มทรั
พย์พเพืย์เ่อพืการลงทุ
่อการลงทุ
นน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นน
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที2 ่ (ปรั
2 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557) การจ่
การจ่
ายโดยใช้
ายโดยใช้
หุน้ หเป็ุน้ เป็นเกณฑ์
นเกณฑ์
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที3 ่ (ปรั
3 (ปรั
บปรุ
บปรุง 2557)
ง 2557) การรวมธุ
การรวมธุ
รกิรจกิจ
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14
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ท ธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ น การรื้ อถอน การบู รณะ และการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มภี าวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขั้น ตํ่าและ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ 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
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1515
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนทีที่อ่ออกและปรั
อกและปรับบปรุ
ปรุงงใหม่
ใหม่ทที่ยี่ยงั งั ไม่
ไม่มมีผีผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้
2.2.2
สภาวิชชาชีาชีพพบับัญญชีชีไได้ด้ปประกาศมาตรฐานการบั
ระกาศมาตรฐานการบัญญชีชีมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินน
สภาวิ
การตีคความมาตรฐานการบั
วามมาตรฐานการบัญญชีชี และการตี
และการตีคความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนใหม่
ใหม่
การตี
จะมีผผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้สสําําหรั
หรับบรอบระยะเวลาบั
รอบระยะเวลาบัญญชีชีทท่ีเริ่ีเริ่ ม่ มต้ต้นนในหรื
ในหรืออหลั
หลังงวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2559
2559
ซึซึ่ ง่ งจะมี
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั ไม่
ไม่ไได้ด้นนาํ าํ มาตรฐานที
มาตรฐานที่ป่ปรัรับบปรุ
ปรุงงใหม่
ใหม่ดดงั งั กล่
กล่าาวมาถื
วมาถืออปฏิ
ปฏิบบตั ตั ิกิก่อ่อนวั
นวันนทีที่ม่มีผีผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้
กลุ
ไปนี้ ้
ซึซึ่ ง่ งมีมีดดงั งั ต่ต่ออไปนี
อ้อ้าางอิงอิงงมาตรฐาน
มาตรฐาน

เรืเรื่ อ่ องง

กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดสํสําาหรั
หรับบการรายงานทางการเงิ
การรายงานทางการเงินน(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
มาตรฐานการบั
มาตรฐานการบัญญชีชี
ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 2่ 2(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 7่ 7(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 8่ 8(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 10
่ 10(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 11
่ 11(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 16
่ 16(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 17
่ 17(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 18
่ 18(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 19
่ 19(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 20
่ 20(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 21
่ 21(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 23
่ 23(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 24
่ 24(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 26
่ 26(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 27
่ 27(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 28
่ 28(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 29
่ 29(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 33
่ 33(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 34
่ 34(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 36
่ 36(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 37
่ 37(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 38
่ 38(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 40
่ 40(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง2558)
2558)
ฉบั
ฉบับบทีที่ 41
่ 41

การนํ
การนําาเสนองบการเงิ
เสนองบการเงินน
สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินนสด
สด
นโยบายการบั
นโยบายการบัญญชีชีการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงประมาณการทางบั
นแปลงประมาณการทางบัญญชีชีแและข้
ละข้ออผิผิดดพลาด
พลาด
เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ภภายหลั
ายหลังงรอบระยะเวลารายงาน
รอบระยะเวลารายงาน
สัสัญญญาก่
ญาก่ออสร้
สร้าางง
ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้
ทีที่ด่ดินินอาคารและอุ
อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์
สัสัญญญาเช่
ญาเช่าา
รายได้
รายได้
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ขของพนั
องพนักกงาน
งาน
การบั
การบัญญชีชีสสําําหรั
หรับบเงิเงินนอุอุดดหนุ
หนุนนจากรั
จากรัฐฐบาลและการเปิ
บาลและการเปิดเผยข้
ดเผยข้ออมูมูลลเกีเกี่ ย่ ยวกั
วกับบ
ความช่
ความช่ววยเหลื
ยเหลืออจากรั
จากรัฐฐบาล
บาล
ผลกระทบจากการเปลี
ผลกระทบจากการเปลี่ย่ยนแปลงของอั
นแปลงของอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนเงิ
นเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ
งประเทศ
ต้ต้นนทุทุนนการกู
การกูย้ ย้ มื มื
การเปิ
การเปิดเผยข้
ดเผยข้ออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบบุบุคคคล
คลหรื
หรืออกิกิจจการที
การที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
การบั
การบัญญชีชีแและการรายงานโครงการผลประโยชน์
ละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมืเมื่อ่อออกจากงาน
ออกจากงาน
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมและการร่
มและการร่ววมค้
มค้าา
การรายงานทางการเงิ
การรายงานทางการเงินนในสภาพเศรษฐกิ
ในสภาพเศรษฐกิจจทีที่เงิ่เงินนเฟ้เฟ้ออรุรุนนแรง
แรง
กํกําาไรต่
ไรต่ออหุหุน้ น้
งบการเงิ
งบการเงินนระหว่
ระหว่าางกาล
งกาล
การด้
การด้ออยค่
ยค่าาของสิ
ของสินนทรั
ทรัพพย์ย์
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ ส้ สิ นิ นหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทีที่อ่อาจเกิ
าจเกิดดขึขึ้ น้ นและสิ
และสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่อี่อาจเกิ
าจเกิดดขึขึ้ น้ น
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตวั วั ตน
ตน
อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพือ่ อ่ การลงทุ
การลงทุนน
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิ นที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบู รณะ และหนี้ สินที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เสี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรั บ ปรุ ง ย้อนหลังภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ น ทุ น ขั้น ตํ่าและ
ปฏิส ัม พ นั ธ์ข องรายการเหล่า นี้ สํ า หรับ มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที ่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
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ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงิ นอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิในปี ที่ มี
ผลบังคับใช้
2.3 รายการบางรายการในงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มี การจัดประเภท
รายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่ งไม่มีผ ลกระทบต่อกําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ ปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่รายงานไปแล้ว
โดยประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่
(หน่ววยย :: บาท)
บาท)

ก่ก่ออนการ
นการ
จัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
จัจัดดประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่

หลั
หลังงการ
การ
จัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่

งบกํ
งบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็จจสํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2557
2557
ต้ต้นนทุทุนนขายเพิ
ขายเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
(15,334,147,010.10)
(15,334,147,010.10) (1,790,424.40)
(1,790,424.40) (15,335,937,434.50)
(15,335,937,434.50)
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการขายลดลง
ยในการขายลดลง
(532,929,345.76)
(532,929,345.76) 1,790,424.40
1,790,424.40 (531,138,921.36)
(531,138,921.36)

2.4 ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่อ การกํา หนดนโยบาย
และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและ
ข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ และปั จจัยต่างๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่อหนี้ ส งสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลู กหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิจในการประมาณมู ลค่าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ ของสิ นค้าคงเหลื อ โดยจํานวนเงิ นที่ ค าดว่าจะ
ได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และค่าเสื่ อมพันธุ์
ในการคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณมาตรฐานผลผลิ ตที่คาดว่า
จะได้รับและมูลค่าคงเหลือเมื่อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูล ค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีการกําหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ มให้
ผลผลิตของไก่ป่ ูย่าพันธุ ์และไก่พ่อแม่พ นั ธุ ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่
ในการนํามาคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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รอการตัดดบับัญญชีชี
สิสินนทรัทรัพพย์ภย์ภาษีาษีเงิเนงินได้ได้รอการตั
กลุกลุ่ม่มบริบริษษทั ทั จะรั
จะรับบรู ้สรู ้สิ นิ นทรัทรัพพย์ภย์ภาษีาษีเงิเนงินได้ได้รอการตั
รอการตัดดบับัญญชีชีสสําหรั
ําหรับบผลแตกต่
ผลแตกต่างชั
างชัว่ คราวที
ว่ คราวที่ใช้่ใช้หหกั กัภาษี
ภาษี
และขาดทุ
และขาดทุนนทางภาษี
ทางภาษีทที่ไี่ม่ไม่ได้ได้ใช้ใช้เมืเมื่อ่อมีมีคความเป็
วามเป็นไปได้
นไปได้คค่อ่อนข้
นข้างแน่
างแน่ววา่ กลุ
า่ กลุ่ม่มบริบริษษทั ทั จะมี
จะมีกกาํ ไรทางภาษี
าํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพี
ในอนาคตเพียงพอที
ยงพอที่จ่จะใช้
ะใช้ปประโยชน์
ระโยชน์จากผลแตกต่
จากผลแตกต่างชั
างชัว่ คราวและขาดทุ
ว่ คราวและขาดทุนนนันั้ น้ นในการนี
ในการนี้ ฝ้่ ฝายบริ
่ ายบริหหาราร
จําจํเป็าเป็นต้
นต้อองประมาณการว่
งประมาณการว่ากลุ
ากลุ่ม่มบริบริษษทั ทั ควรรั
ควรรับบรู ้ จรู ้จาํ นวนสิ
าํ นวนสินนทรัทรัพพย์ย์ภภาษีาษีเงิเนงิ นได้ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชีเป็เป็นน
จําจํนวนเท่
านวนเท่าใด
าใดโดยพิ
โดยพิจารณาถึ
จารณาถึงจํงาจํนวนกํ
านวนกําไรทางภาษี
าไรทางภาษีทที่คี่คาดว่
าดว่าจะเกิ
าจะเกิดดในอนาคตในแต่
ในอนาคตในแต่ลละช่ะช่วงเวลา
วงเวลา
ประมาณการภาระผู
ประมาณการภาระผูกกพัพันนผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
ภาระผู
ภาระผูกกพัพันนตามโครงการผลประโยชน์
ตามโครงการผลประโยชน์หหลัลังออกจากงานของพนั
งออกจากงานของพนักกงานประมาณขึ
งานประมาณขึ้ น้ นตาม
ตาม
หลั
หลักกคณิ
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์ปประกั
ระกันนภัภัยยซึซึ่ ง่ต้งต้อองอาศั
งอาศัยข้ยข้ออสมมติ
สมมติฐานต่
ฐานต่างางๆๆในการประมาณการนั
ในการประมาณการนั้ น้ นเช่เช่นนอัอัตตราคิ
ราคิดดลดลด
อัอัตตราการขึ
ราการขึ้ น้ นเงิเงินนเดืเดืออนในอนาคต
นในอนาคตและอั
และอัตตราการเปลี
ราการเปลี่ยนแปลงในจํ
่ยนแปลงในจํานวนพนั
านวนพนักกงาน
งานเป็เป็นนต้ต้นน
การประมาณการในเรื
การประมาณการในเรื่ อ่ องอืงอื่ น่ นๆๆได้ได้ถถู กู กเปิเปิดเผยในแต่
ดเผยในแต่ลละส่ะส่ววนที
นที่ เกี่ เกี่ ย่ ยวข้วข้อองของหมายเหตุ
งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินน
ค่ค่าความนิ
าความนิยมยม
ในการทดสอบการด้ออยค่ยค่าค่าค่าความนิ
าความนิยยมในภายหลั
มในภายหลังจะมี
งจะมีกการทดสอบการด้
ารทดสอบการด้ออยค่ยค่าทุาทุกกปีปีโดย
โดย
ในการทดสอบการด้
าจะมีขข้อ้อบ่บ่งชีง้ชีข้ ของการด้
องการด้ออยค่ยค่าเกิ
าเกิดดขึ้ขึน้ นหรืหรืออไม่ไม่โดยการเปรี
โดยการเปรียยบเที
บเทียยบมู
บมูลลค่ค่าตามบั
าตามบัญญชีชีกกับับ
ไม่ไม่คคาํ นึาํ นึงว่งว่าจะมี
าดว่าจะได้
าจะได้รับรับคืคืนน
มูมูลลค่ค่าทีาที่ค่คาดว่
เกณฑ์กการจั
ารจัดดทํทํางบการเงิ
างบการเงินนรวม
รวม
3.3. เกณฑ์
3.13.1 งบการเงิ
งบการเงินนรวมนี
รวมนี้ จ้ จดั ดัทํทําขึา้ขึน้ นโดยรวมงบการเงิ
โดยรวมงบการเงินนของบริ
ของบริษษทั ทั ฯฯและบริ
และบริษษทั ทั ย่อย่อยย55แห่แห่ง ง(รวมกั
(รวมกันนเรีเรียกว่
ยกว่า า
“กลุ
“กลุ่ม่มบริบริษษทั ทั ”)”)โดยมี
โดยมีสสัดัดส่ส่วนโครงสร้
วนโครงสร้างของกลุ
างของกลุ่ม่มบริบริษษทั ทั ดัดังนีงนี้ ้
ชื่อชืบริ
่อบริษทษั ทั

จัดจัตัด้ งตัขึ้ ง้ นขึ้นในใน
ประเทศ
ประเทศ

บริบริษทษั ทั เอ็เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์
ม.เค.เอส.ฟาร์ม มจําจํกัาดกัด
บริบริษทษั ทั ฟาร์
ฟาร์มกรุ
มกรุงไทย
งไทยจําจํกัาดกัด
บริบริษทษั ทั กรุกรุงไทยอาหาร
งไทยอาหารจําจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
บริบริษทษั ทั จีเจีอฟ
เอฟฟูฟูดส์ดส์จําจํกัาดกัด
บริบริษทษั ทั จีพจีพี บรีี บรีดดิด้งดิ้งจําจํกัาดกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิ
ประเภทกิจการ
จการ

อัตอัราร้
ตราร้อยละ
อยละ
ของการถื
ของการถือหุอหุน้ น้
2558
2558 2557
2557
ธุรธุกิรจกิฟาร์
จฟาร์มเลี
มเลี
99.9999
99.9999 99.9999
99.9999
้ ยงไก่
้ ยงไก่เนืเ้ นือ้ อ
ธุรธุกิรจกิเลีจเลี
อ่ แม่พพนั นธุั ์แธุละจํ
์และจําหน่
าหน่ายลู
ายลูกไก่
กไก่
99.9999
99.9999 99.9999
99.9999
้ ยงไก่
้ ยงไก่พพอ่ แม่
ธุรธุกิรจกิผลิ
จผลิตและจํ
ตและจําหน่
าหน่ายอาหารสั
ายอาหารสัตว์ตแว์ละเลี
และเลี
อ่ แม่พพนั ธุนั ์ ธุ์ 98.0626
98.0626 98.0338
98.0338
้ ยงไก่
้ ยงไก่พพอ่ แม่
ธุรธุกิรจกิผลิ
จผลิตและจํ
ตและจําหน่
าหน่ายผลิ
ายผลิตภัตณภัณฑ์ฑ์และอาหารแปรรู
และอาหารแปรรูปป 99.9999
99.9999 99.9999
99.9999
ธุรธุกิรจกิเลีจเลี
นนธุ์ ธุ์
99.9999
99.9999 99.9999
99.9999
้ ยงไก่
้ ยงไก่ปู่ย่ปาู่ ย่พัาพั
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3.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิ จการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุม ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มในการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ 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 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืน
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน
4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์ เกี่ ยวกับการรับชําระหนี้ ในอนาคต
จากลู กหนี้ แต่ ละรายที่ คาดว่าจะไม่ได้รับ ชําระ และลู กหนี้ จะถู กตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่ อ
ทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ น ค้า คงเหลื อบัน ทึก ตามราคาทุน หรื อ มูล ค่า สุ ท ธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่อย่า งใดจะตํ่า กว่า
โดยราคาทุนคํานวณ 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
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ลงทุนน
4.44.4 เงิเงินนลงทุ
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ย่อย่อยย
ตามงบการเงิ
ตามงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการเงิ
การเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ย่ย่ออยบั
ยบันนทึทึกกด้ด้ววยวิยวิธีธรี ราคาทุ
าคาทุนนและหั
และหักกด้ด้ววยย
ค่ค่าเผืาเผือ่ อ่การด้
การด้ออยค่ยค่า า
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ วร่ มวม
ตามงบการเงิ
ตามงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการเงิ
การเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ ร่ววมบั
มบันนทึทึกกด้ด้ววยวิยวิธีธรี ราคาทุ
าคาทุนนและหั
และหักกด้ด้ววยย
ค่ค่าเผื
าเผือ่ อ่การด้
การด้ออยค่ยค่า าและตามงบการเงิ
และตามงบการเงินนรวมเงิ
รวมเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ วร่ มบั
วมบันนทึทึกกด้ด้วยวิ
วยวิธีธสีส่ ว่ นได้
วนได้สส่ ว่ นเสี
วนเสียย
4.54.5 ไก่ไก่ปปู่ ย่าู่ ย่พัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพอ่ อ่แม่แม่พพนั นั ธุธุ์ ์
- -ไก่ไก่ปปู่ ยู่่ ย่าพัาพันนธุธุ์แ์ละไก่
และไก่พพ่อ่อแม่แม่พพนั นั ธุธุ์ บั์ บันนทึทึกกในราคาทุ
ในราคาทุนนหัหักกด้ด้วยค่
วยค่าเสืาเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ส์สะสม
ะสมและคํ
และคํานวณค่
านวณค่าเสืาเสื่ อ่ อมม
พัพันนธุธุ์จ์จากราคาทุ
ากราคาทุนนหัหักกด้ด้ววยมูยมูลลค่ค่าซากโดยค่
าซากโดยค่าเสื
าเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ค์คาํ นวณตามมาตรฐานผลผลิ
าํ นวณตามมาตรฐานผลผลิตตทีที่ค่คาดว่
าดว่า า
จะได้
จะได้รับรับและพิ
และพิจารณาการด้
จารณาการด้ออยค่ยค่าของไก่
าของไก่ปปู่ ย่าู่ ย่พัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพอ่ อ่แม่แม่พพนั นั ธุธุ์ (ถ้์ (ถ้ามีามี) )
- -งานระหว่
งานระหว่างเลี
างเลี้ ย้ งไก่
ยงไก่ปปู่ ยู่่ ย่าพัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพ่อ่อแม่แม่พพนั นั ธุธุ์เล็์เล็กกรุ่ นรุ่ นบับันนทึทึกกตามราคาทุ
ตามราคาทุนนและรวมค่
และรวมค่าใช้
าใช้จ่จาย่าย
ทีที่เกิ่เกิดดขึ้ขึน้ นระหว่
ระหว่างที
างที่ไก่่ไก่ปปู่ ย่าู่ ย่พัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพอ่ อ่แม่แม่พพนั นั ธุธุ์เล็์เล็กกรุ่ นรุ่ นทีที่ยง่ยั ไม่
งั ไม่ให้ให้ผผลผลิ
ลผลิตต
- -ไก่ไก่ปปู่ ยู่่ ย่าพัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพ่อ่อแม่แม่พพนั นั ธุธุ์ท์ท่ีป่ีปลดระวาง
ลดระวางแสดงเป็
แสดงเป็นรายการกํ
นรายการกําไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนจากการขาย
จากการขาย
ไก่ไก่ปปู่ ย่าู่ ย่พัาพันนธุธุ์แ์และไก่
ละไก่พพอ่ อ่แม่แม่พพนั นั ธุธุ์ป์ปลดระวางในงบกํ
ลดระวางในงบกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
4.64.6 อสัอสังหาริ
งหาริมมทรัทรัพพย์เย์พืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนน
อสัอสังหาริ
งหาริมมทรัทรัพพย์เย์พืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนนของกลุ
ของกลุ่ม่มบริบริษษทั ทั เป็เป็นนทีที่ด่ดินินและอาคารที
และอาคารที่ก่กลุลุ่ม่มบริบริษษทั ทั ถืถืออครองไว้
ครองไว้
โดยที
โดยที่ป่ปั จั จจุจุบบนั นั ยังยัมิงมิได้ได้ระบุ
ระบุววตั ตัถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของการใช้
องการใช้งานในอนาคตและ/หรื
งานในอนาคตและ/หรืออมีมีไว้ไว้เพืเพื่อ่อหาประโยชน์
หาประโยชน์
่าเช่า าหรืหรืออจากการเพิ
จากรายได้
จากรายได้คค่าเช่
จากการเพิ่ม่มมูมูลลค่ค่าของสิ
าของสินนทรัทรัพพย์ย์กลุกลุ่ม่มบริบริษษทั ทั วัวัดดมูมูลลค่ค่าอสั
าอสังหาริ
งหาริมมทรัทรัพพย์ย์เพืเพื่อ่อ
การลงทุ
การลงทุนนตามราคาทุ
ตามราคาทุนนหัหักกค่ค่าเสื
าเสื่ อ่ อมราคาสะสม
มราคาสะสมและค่
และค่าเผื
าเผื่อ่อผลขาดทุ
ผลขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่ยค่า า(ถ้(ถ้ามีามี) )และ
และ
คํคํานวณค่
านวณค่าเสืาเสื่ อ่ อมราคาตามวิ
มราคาตามวิธีธเส้ี เส้นนตรงตามอายุ
ตรงตามอายุกการใช้
ารใช้งานโดยประมาณ
งานโดยประมาณดัดังนีงนี้ ้
อาคารเล้
อาคารเล้าไก่
าไก่
อาคารชุ
อาคารชุดด
อาคารโรงงาน
อาคารโรงงาน

2020ปีปี
2020ปีปี
2020ปีปี
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4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่ ม รายการบันทึก บัญ ชี ตามราคาทุน อาคารและอุป กรณ์ ณ วัน เริ่ ม รายการ
บันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

20 ปี
20 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพ ย์ที่ เกิ ดขึ้ นในงวดระยะเวลาที่ นํามาใช้ผลิ ตสิ นทรั พ ย์ถ าวรอื่ น
นํามารวมคํานวณเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ นของสิ นทรั พย์ชนิ ดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึ กเมื่ อ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณผลต่างระหว่างเงิ นสดรับ
สุ ทธิ กบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลิ ขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปแสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงิ นอุ ดหนุ นรั ฐบาล แสดงเป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสุ ทธิ จากค่า ใช้จ่า ย
ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่ งเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็ นการชดเชย โดยรับรู ้เมื่อดําเนินการตามเงื่อนไข
ในสัญญาแล้วเสร็ จ
4.10 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน เป็ นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่ก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์
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4.11 ค่ค่าาความนิ
ความนิยยมม
4.11
ความนิยยมเกิ
มเกิดดจากส่
จากส่ววนเกิ
นเกินนของต้
ของต้นนทุทุนนการซื
การซื้ อ้ อธุธุรรกิกิจจทีที่ส่สู งู งกว่กว่าาส่ส่ววนได้
นได้เสีเสียยของผู
ของผูซ้ ซ้ ื อ้ื อในมู
ในมูลลค่ค่าา
ค่ค่าาความนิ
รรมของสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นทีที่ร่ระบุ
ะบุไได้ด้ณณวัวันนทีที่ซ่ซ้ื อ้ื อและค่
และค่าาความนิ
ความนิยยมทดสอบการด้
มทดสอบการด้ออยค่ยค่าาทุทุกกปีปี
ยุยุตติธิธรรมของสิ
โดยแสดงด้ววยราคาทุ
ยราคาทุนนหัหักกค่ค่าาเผืเผื่อ่อขาดทุ
ขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาสะสม
สะสมและขาดทุ
และขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาใน
ใน
โดยแสดงด้
ความนิยยมไม่
มไม่สสามารถโอนกลั
ามารถโอนกลับบได้
ได้
ค่ค่าาความนิ
4.12
4.12 การด้
การด้ออยค่ยค่าา
มูมูลลค่ค่าตามบั
าตามบัญญชีชีขของสิ
องสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไได้ด้รรับับการประเมิ
การประเมินนณณทุทุกกวัวันนสิสิ้ น้ นรอบระยะเวลารายงานว่
รอบระยะเวลารายงานว่ามีามีขขอ้ อ้ บ่บ่งงชีชี้ ้
ของการด้
ของการด้ออยค่ยค่าาเกิเกิดดขึขึ้ น้ นหรื
หรืออไม่
ไม่ในกรณี
ในกรณีทที่มี่มีขีขอ้ อ้ บ่บ่งงชีชี้ จะทํ
การประมาณมูลลค่ค่าาทีที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับคืคืนน
้ จะทําาการประมาณมู
ของสิ
ของสินนทรั
ทรัพพย์ย์นน้ นั ้ นั หรื
หรืออหน่
หน่ววยสิยสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่กี่ก่อ่อให้
ให้เกิเกิดดเงิเงินนสดที
สดที่ม่มีสีสิ นิ นทรั
ทรัพพย์ย์ทที่กี่กาํ าลัํ ลังงพิพิจจารณานั
ารณานั้ น้ นรวมอยู
รวมอยู่ ่
โดยรั
โดยรับบรูรู้ ผ้ ผลขาดทุ
ลขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาเมืเมื่ อ่ อมูมูลลค่ค่าาทีที่ ค่ คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรั บั บคืคืนนตํตํ่ า่ ากว่
กว่าามูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขขององ
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออหน่
หน่ววยสิยสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่กี่ก่อ่อให้
ให้เกิเกิดดเงิเงินนสดนั
สดนั้ น้ น
ค่ค่าาความนิ
ความนิยยมมสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตวั วั ตนอื
ตนอื่น่นๆๆทีที่ม่มีอีอายุายุกการใช้
ารใช้งงานไม่
านไม่ททราบแน่
ราบแน่นนอน
อนและสิ
และสินนทรั
ทรัพพย์ย์
ทีที่ไ่ไม่ม่มมีตีตวั วั ตน
ตนซึซึ่ ง่ งยัยังงไม่
ไม่พพร้ร้ออมใช้
มใช้จจะมี
ะมีกการทดสอบการด้
ารทดสอบการด้ออยค่ยค่าาทุทุกกปีปีโดยไม่
โดยไม่คคาํ านึํ นึงงว่ว่าาจะมี
จะมีขขอ้ อ้ บ่บ่งงชีชี้ ข้ ขององ
การด้
การด้ออยค่ยค่าาเกิเกิดดขึขึ้ น้ นหรืหรืออไม่
ไม่
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่ยค่าารัรับบรูรู้เป็้เป็นนค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายในกํ
ยในกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนทัทันนทีที
การคํ
การคําานวณมู
นวณมูลลค่ค่าาทีที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับคืคืนน
- - มูมูลลค่ค่าาทีที่ ค่ คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรั บั บคืคืนนหมายถึ
หมายถึงงมูมูลลค่ค่าายุยุตติ ธิ ธรรมหั
รรมหักกต้ต้นนทุทุนนในการขายของสิ
ในการขายของสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออ
หน่
หน่ววยสิ
ยสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่กี่ก่อ่อให้
ให้เกิเกิดดเงิเงินนสด
สดหรื
หรืออมูมูลลค่ค่าาจากการใช้
จากการใช้ขของสิ
องสินนทรั
ทรัพพย์ย์นน้ ัน้ ันแล้
แล้ววแต่
แต่จจาํ านวนใด
ํ นวนใด
จะสู
จะสูงงกว่
กว่าา
- - ในการประเมิ
ในการประเมินนมูมูลลค่ค่าาจากการใช้
จากการใช้ขของสิ
องสินนทรั
ทรัพพย์ย์ประมาณการกระแสเงิ
ประมาณการกระแสเงินนสดในอนาคตที
สดในอนาคตที่ค่คาดว่
าดว่าา
จะได้
จะได้รรับับจากสิ
จากสินนทรั
ทรัพพย์ย์จจะถูะถูกกคิคิดดลดเป็
ลดเป็นมู
นมูลลค่ค่าปัาปัจจจุจุบบนั นั โดยใช้
โดยใช้ออตั ตั ราคิ
ราคิดดลดที
ลดที่เป็่เป็นอั
นอัตตราก่
ราก่ออนภาษี
นภาษีเงิเงินนได้
ได้
ทีที่ ส่ สะท้
ะท้ออนมู
นมูลลค่ค่าาทีที่ อ่ อาจประเมิ
าจประเมินนได้
ได้ใในตลาดปั
นตลาดปัจจจุจุบบนั นั ซึซึ่ ง่ งแปรไปตามเวลาและความเสี
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ย่ ยงที
งที่ ม่ มี ตี ต่ อ่อ
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์
- - สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่ไี่ไม่ม่กก่อ่อให้
ให้เกิเกิดดเงิเงินนสดซึ
สดซึ่ ง่ งส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่เป็เป็นหน่
นหน่ววยอิยอิสสระแยกจากสิ
ระแยกจากสินนทรั
ทรัพพย์ย์ออื่นื่นๆๆจะพิ
จะพิจจารณา
ารณา
มูมูลลค่ค่าาทีที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับคืคืนนให้
ให้สสอดคล้
อดคล้อองกังกับบหน่
หน่ววยสิยสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่กี่ก่อ่อให้
ให้เกิเกิดดเงิเงินนสดที
สดที่ส่สิ นิ นทรั
ทรัพพย์ย์นน้ ัน้ ัน
มีมีคความเกี
วามเกี่ย่ยวข้
วข้อองด้งด้ววยย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ
ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่า ย
เมื่ อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
- กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้
ทําการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่ าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการหมุ นเวียนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
- ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
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4.15 ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ ส้ สิ นิ น
4.15
กลุ่ ม่มบริ
บริษษทั ทั จะบั
จะบันนทึทึกกประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ ส้ สิ นิ นเมืเมื่ อ่ อมีมีคความเป็
วามเป็นไปได้
นไปได้คค่อ่อนข้
นข้าางแน่
งแน่ขของการเกิ
องการเกิดด
กลุ
ภาระผูกกพัพันนในปั
ในปัจจจุจุบบนั นั ตามกฎหมายหรื
ตามกฎหมายหรืออจากการอนุ
จากการอนุมมานอั
านอันนเป็เป็นผลสื
นผลสืบบเนืเนื่ อ่ องมาจากเหตุ
งมาจากเหตุกการณ์
ารณ์
ภาระผู
ในอดีตต ภาระผู
ภาระผูกกพัพันนดัดังงกล่
กล่าาวคาดว่
วคาดว่าาจะส่
จะส่งงผลให้
ผลให้ตตอ้ อ้ งเกิ
งเกิดดการไหลออกของทรั
การไหลออกของทรัพพยากรเพื
ยากรเพื่อ่อจ่จ่าายชํ
ยชําาระ
ระ
ในอดี
ภาระผูกกพัพันนและจํ
และจําานวนที
นวนที่ต่ตอ้ อ้ งจ่
งจ่าายสามารถประมาณการได้
ยสามารถประมาณการได้ออย่ย่าางน่
งน่าาเชืเชื่ อ่ อถืถืออรายจ่
รายจ่าายที
ยที่จ่จะได้
ะได้รรับับคืคืนน
ภาระผู
นสินนทรั
ทรัพพย์ย์แแยกต่
ยกต่าางหาก
งหากก็ก็ตต่อ่อเมืเมื่อ่อการได้
การได้รรับับคืคืนนคาดว่
คาดว่าาจะได้
จะได้รรับับอย่
อย่าางแน่
งแน่นนอนและเมื
อนและเมื่อ่อได้
ได้
บับันนทึทึกกเป็เป็นสิ
ยชําาระประมาณการหนี
ระประมาณการหนี้ ส้ สิ นิ นไปแล้
ไปแล้วว
จ่จ่าายชํ
4.16
4.16 การจั
การจัดดสรรกํ
สรรกําาไรสะสม
ไรสะสม
การจั
การจัดดสรรกํ
สรรกําาไรสะสมเป็
ไรสะสมเป็นไปตามพระราชบั
นไปตามพระราชบัญญญัญัตติบิบริริษษทั ทั มหาชน
มหาชนจํจําากักัดดพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535โดยบริ
โดยบริษษทั ทั ฯฯ
จะจั
จะจัดดสรรสํ
สรรสําารองตามกฎหมายเมื
รองตามกฎหมายเมื่อ่อได้
ได้รรับับอนุ
อนุมมตั ตั ิจิจากที
ากที่ป่ประชุ
ระชุมมผูผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้
4.17
4.17 การรั
การรับบรูรู้ร้รายได้
ายได้
-- รายได้
รายได้จจากการขาย
ากการขายรัรับบรูรู้เ้มืเมื่อ่อส่ส่งงมอบสิ
มอบสินนค้ค้าาแก่
แก่ลลูกูกค้ค้าาแล้
แล้วว
-- รายได้
รายได้จจากการให้
ากการให้บบริริกการารรัรับบรูรู้เ้มืเมื่อ่อได้
ได้ใให้ห้บบริริกการแก่
ารแก่ลลูกูกค้ค้าาแล้
แล้วว
-- รายได้
รายได้คค่า่าเช่เช่าารัรับบรูรู้ต้ตามระยะเวลาเช่
ามระยะเวลาเช่าาตลอดอายุ
ตลอดอายุขของสั
องสัญญญาเช่
ญาเช่าา
-- รายได้
รายได้จจากดอกเบี
ากดอกเบี้ ย้ ยรัรับบรัรับบรูรู้ต้ตามระยะเวลาพึ
ามระยะเวลาพึงงรัรับบโดยคํ
โดยคําานวณจากยอดเงิ
นวณจากยอดเงินนต้ต้นนคงค้
คงค้าางง
-- รายได้
รายได้จจากการรั
ากการรับบคืคืนนภาษี
ภาษีออากร
ากรรัรับบรูรู้เ้มืเมื่อ่อได้
ได้รรับับคืคืนนภาษี
ภาษีออากร
ากร
-- รายได้
รายได้เงิเงินนปัปันนผลรั
ผลรับบถืถืออเป็เป็นนรายได้
รายได้เมืเมื่อ่อมีมีสสิ ทิ ทธิธิใในการรั
นการรับบเงิเงินนปัปันนผล
ผล
4.18
4.18 การรั
การรับบรูรู้ค้ค่า่าใช้
ใช้จจ่า่ายย
-- ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายรัยรับบรูรู้ต้ตามเกณฑ์
ามเกณฑ์คคงค้
งค้าางง
-- รายจ่
รายจ่าายภายใต้
ยภายใต้สสัญัญญาเช่
ญาเช่าาดํดําาเนิเนินนงานรั
งานรับบรูรู้เ้ป็เป็นนค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายยโดยวิ
โดยวิธธีเีส้เส้นนตรงตลอดอายุ
ตรงตลอดอายุสสัญัญญาเช่
ญาเช่าา
4.19
4.19 ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้
ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้ประกอบด้
ประกอบด้ววยยภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้ปปั จั จจุจุบบนั นั และภาษี
และภาษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชีภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้รรับับรูรู้ ้
ในกํ
ในกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนเว้เว้นนแต่
แต่ภภาษี
าษีเงิเงินนได้
ได้ทที่เี่กีเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบรายการที
รายการที่ร่รับับรูรู้ใ้ในกํ
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น
หรื
หรืออรัรับบรูรู้ โ้ โดยตรงในส่
ดยตรงในส่ววนของผู
นของผูถ้ ถ้ ื อื อหุหุ้น้นซึซึ่ ง่ งจะรั
จะรับบรูรู้ ใ้ ในกํ
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่นหรื
หรืออรัรับบรูรู้ โ้ โดยตรงใน
ดยตรงใน
ส่ส่ววนของผู
นของผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้ เช่เช่นนเดีเดียยวกั
วกันน
ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้ปปั จั จจุจุบบนั นั
กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั บับันนทึทึกกภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้ปปั จั จจุจุบบนั นั ตามจํ
ตามจําานวนที
นวนที่ค่คาดว่
าดว่าาจะจ่
จะจ่าายให้
ยให้กกบั บั หน่
หน่ววยงานจั
ยงานจัดดเก็เก็บบภาษี
ภาษี
ของรั
ของรัฐฐโดยคํ
โดยคําานวณจากกํ
นวณจากกําาไรทางภาษี
ไรทางภาษีตตามหลั
ามหลักกเกณฑ์
เกณฑ์ทท่ีก่ีกาํ าํ หนดในกฎหมายภาษี
หนดในกฎหมายภาษีออากร
ากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.20 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.21 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ัท หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ าํ นาจ
ควบคุ มกลุ่ มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่
ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับ กลุ่ มบริ ษ ทั นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมาย
รวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุ มการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิ บตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิ จการที่บุคคล
ดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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4.22 เงิเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ
งประเทศ
4.22
รายการที่ เป็่ เป็นเงิ
นเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศบั
งประเทศบันนทึทึกกรายการโดยการแปลงค่
รายการโดยการแปลงค่าาเป็เป็นเงิ
นเงินนบาทตามอั
บาทตามอัตตรารา
รายการที
แลกเปลี่ย่ยนนณณวัวันนทีที่เกิ่เกิดดรายการ
รายการยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออของสิ
ของสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นทีที่เป็่เป็นเงิ
นเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ
งประเทศ
แลกเปลี
แปลงค่าาเป็เป็นเงิ
นเงินนบาทตามอั
บาทตามอัตตราปิ
ราปิดดณณวัวันนสิสิ้ น้ นปีปี ผลกํ
ผลกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน) )จากการแปลงค่
จากการแปลงค่าานีนี้ ้
ณณวัวันนสิสิ้ น้ นปีปี แปลงค่
แสดงเป็นนรายได้
รายได้หหรืรืออค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายในงบกํ
ยในงบกําาไรไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )สุสุททธิธิขของปี
องปีนันั้ น้ น
แสดงเป็
4.23
4.23 เครื
เครื่ อ่ องมืงมืออทางการเงิ
ทางการเงินน
เครื
เครื่ อ่ องมืงมืออทางการเงิ
ทางการเงินนสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินนทีที่แ่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ
สดงในงบแสดงฐานะการเงินนประกอบด้
ประกอบด้ววยย
เงิเงินนสดและเงิ
สดและเงินนฝากธนาคาร
ฝากธนาคารลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่นหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทางการเงิ
ทางการเงินนทีที่ แ่ แสดงในงบแสดง
สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิ
ฐานะการเงินนประกอบด้
ประกอบด้ววยยเจ้เจ้าาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้ อ้ อื่นื่นซึซึ่ ง่ งนโยบายการบั
นโยบายการบัญญชีชีเฉพาะสํ
เฉพาะสําาหรั
หรับบรายการ
รายการ
แต่
แต่ลละรายการได้
ะรายการได้เปิเปิดเผยแยกไว้
ดเผยแยกไว้แแต่ต่ลละหั
ะหัววข้ข้ออทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองง
4.24
4.24 การวั
การวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม
มูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรมหมายถึ
หมายถึงงราคาที
ราคาที่ค่คาดว่
าดว่าาจะได้
จะได้รรับับจากการขายสิ
จากการขายสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออเป็เป็นราคาที
นราคาที่ ่
จะต้
จะต้อองจ่งจ่าายเพื
ยเพื่อ่อโอนหนี
โอนหนี้ ส้ สิ นิ นให้
ให้ผผูอ้ ูอ้ ื่นื่นโดยรายการดั
โดยรายการดังงกล่
กล่าาวเป็
วเป็นรายการที
นรายการที่เกิ่เกิดดขึขึ้ น้ นในสภาพปกติ
ในสภาพปกติรระหว่
ะหว่าางง
ผูผูซ้ ซ้ ้ื อ้ื อและผู
และผูข้ ข้ ายาย(ผู(ผูร้ ร้่ ว่ วมในตลาด)
มในตลาด)ณณวัวันนทีที่ว่วดั ดั มูมูลลค่ค่าาบริบริษษทั ทั ฯฯและบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยใช้
ยใช้รราคาเสนอซื
าคาเสนอซื้ อ้ อขาย
ขาย
ในตลาดที
ในตลาดที่ ม่ มีสีสภาพคล่
ภาพคล่อองในการวั
งในการวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมของสิ
รรมของสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นซึซึ่ ง่ งมาตรฐานการรายงาน
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ
ทางการเงินนทีที่เกี่เกี่ ย่ ยวข้
วข้อองกํงกําาหนดให้
หนดให้ตตอ้ อ้ งวังวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมู
ยมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรมยกเว้
ยกเว้นนในกรณี
ในกรณีทที่ไี่ไม่ม่มมีตีตลาดที
ลาดที่ม่มี ี
สภาพคล่
สภาพคล่อองสํ
งสําาหรั
หรับบสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทีที่ม่มีลีลกั กั ษณะเดี
ษณะเดียยวกั
วกันนหรืหรืออไม่
ไม่สสามารถหาราคาเสนอซื
ามารถหาราคาเสนอซื้ อ้ อขาย
ขาย
ในตลาดที
ในตลาดที่ม่มีสีสภาพคล่
ภาพคล่อองได้
งได้บบริริษษทั ทั ฯฯและบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยจะประมาณมู
ยจะประมาณมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมโดยใช้
รรมโดยใช้เทคนิ
เทคนิคค
การประเมิ
การประเมินนมูมูลลค่ค่าาทีที่ เหมาะสมกั
่ เหมาะสมกับบแต่
แต่ลละสถานการณ์
ะสถานการณ์และพยายามใช้
และพยายามใช้ขขอ้ อ้ มูมูลลทีที่ส่สามารถสั
ามารถสังงเกตได้
เกตได้ทท่ี ่ี
เกีเกี่ย่ยวข้
วข้อองกังกับบสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทีที่จ่จะวั
ะวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมนั
รรมนั้ น้ นให้
ให้มมากที
ากที่ส่สุ ดุ ด
ลํลําาดัดับบชัชั้ น้ นของมู
ของมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมที
รรมที่ใ่ใช้ช้ววดั ดั มูมูลลค่ค่าาและเปิ
และเปิดเผยมู
ดเผยมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมของสิ
รรมของสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ น
ในงบการเงิ
ในงบการเงินนแบ่
แบ่งงออกเป็
ออกเป็นสามระดั
นสามระดับบตามประเภทของข้
ตามประเภทของข้ออมูมูลลทีที่น่นาํ าํมาใช้
มาใช้ใในการวั
นการวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม
ดัดังงนีนี้ ้
ระดั
ระดับบ11ใช้ใช้ขขอ้ อ้ มูมูลลราคาเสนอซื
ราคาเสนอซื้ อ้ อขายของสิ
ขายของสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นอย่อย่าางเดี
งเดียยวกั
วกันนในตลาดที
ในตลาดที่ม่มีสีสภาพคล่
ภาพคล่อองง
ระดั
ระดับบ22ใช้ใช้ขขอ้ อ้ มูมูลลอือื่น่นทีที่ส่สามารถสั
ามารถสังงเกตได้
เกตได้ขของสิ
องสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหรืรืออหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นไม่
ไม่ววา่ า่จะเป็
จะเป็นนข้ข้ออมูมูลลทางตรงหรื
ทางตรงหรืออ
ทางอ้
ทางอ้ออมม
ระดั
ระดับบ33 ใช้ใช้ขขอ้ อ้ มูมูลลทีที่ไ่ไม่ม่สสามารถสั
ามารถสังงเกตได้
เกตได้เช่เช่นนข้ข้ออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกัวกับบกระแสเงิ
กระแสเงินนในอนาคตที
ในอนาคตที่ก่กิจิจการประมาณขึ
การประมาณขึ้ น้ น
ทุทุกกวัวันนสิสิ้ น้ นรอบระยะเวลารายงาน
รอบระยะเวลารายงานบริบริษษทั ทั ฯและบริ
ฯและบริษษทั ทั ย่ย่ออยจะประเมิ
ยจะประเมินนความจํ
ความจําาเป็เป็นในการโอน
นในการโอน
รายการระหว่
รายการระหว่าางลํ
งลําาดัดับบชัชั้ น้ นของมู
ของมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมสํ
รรมสําาหรั
หรับบสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นทีที่ถ่ถื อื ออยูอยู่ ณ่ ณวัวันนสิสิ้ น้ นรอบ
รอบ
ระยะเวลารายงานที
ระยะเวลารายงานที่ม่มีกีการวั
ารวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมแบบเกิ
รรมแบบเกิดดขึขึ้ น้ นประจํ
ประจําา
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5. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ทั ฯ มีรายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นกับ บริ ษ ทั ย่อยและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ื อหุ ้น
กลุ่มเดียวกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่าง
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 ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด 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
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

-

1,506,969.93
15,417,245.03

3,220,961.34
27,190,278.96

124,967,854.00
185,662,420.84

69,992,634.02 124,967,854.00
159,673,795.51 20,566,175.00

69,992,634.02
-

47,840,080.84
114,050,958.39
72,216,742.00
544,738,056.07

62,527,332.72 47,840,080.84
41,999,386.15 114,050,958.39
513,600.00
334,706,748.40 324,349,283.19

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

-

-

117,252.99
156,936.90
349,617.00
103,935.52
282,929.94

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

8,940,538.35
5,666,791.33

10,294,201.18
3,163,584.00

8,940,538.35
2,465,886.33

10,294,201.18
226,200.00

148,656.95
43,925.60
14,799,912.23

58,024.02
22,411.15
13,538,220.35

148,656.95
32,902.50
12,598,656.48

58,024.02
22,411.15
11,081,273.71
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เงิเงินนให้
ให้กกยู้ ยู้ มื มื ระยะสั
ระยะสั้ น้ น
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
ลดลง
ลดลง
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี
เงิเงินนทดรองจ่
ทดรองจ่าายย
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริ
บริษษทั ทั จีจีเเอฟ
อฟ ฟูฟูดดส์ส์ จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์ออาหารสั
าหารสัตตว์ว์ จํจําากักัดด
รวม
รวม
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายจ่
ยจ่าายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าา
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์โโปรดิ
ปรดิ๊ว๊วสส จํจําากักัดด
เงิเงินนมัมัดดจํจําาจ่จ่าายย
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์ออาหารสั
าหารสัตตว์ว์ จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์โโปรดิ
ปรดิ๊ว๊วสส จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั เอ็เอ็มม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํจําากักัดด
รวม
รวม
เจ้เจ้าาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและตั
และตัว๋ ว๋ เงิเงินนจ่จ่าายย
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริ
บริษษทั ทั เอ็เอ็มม.เค.เอส.ฟาร์
.เค.เอส.ฟาร์มม จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ฟาร์
ฟาร์มมกรุ
กรุงงไทย
ไทย จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั จีจีเเอฟ
อฟ ฟูฟูดดส์ส์ จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมม
บริ
บริษษทั ทั จีจีเเอฟพี
อฟพีทที ี นินิชชิเิเรร (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์ออาหารสั
าหารสัตตว์ว์ จํจําากักัดด
รวม
รวม

(หน่
(หน่ววยย :: บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

-----

-----

-----

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

--

--

1,670,167.40
1,670,167.40

1,073,623.80
1,073,623.80

12,980.60
12,980.60
12,980.60
12,980.60

45,638.54
45,638.54
45,638.54
45,638.54

-1,670,167.40
1,670,167.40

-1,073,623.80
1,073,623.80

623,380.94
623,380.94

623,380.94
623,380.94

623,380.94
623,380.94

623,380.94
623,380.94

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

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

911,000.00
911,000.00
-111,000.00
111,000.00
1,022,000.00
1,022,000.00

911,000.00
911,000.00
-111,000.00
111,000.00
1,022,000.00
1,022,000.00

-- 352,331,929.67
352,331,929.67
---405,681.00
405,681.00

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

---514,385.00
514,385.00
-514,385.00
514,385.00
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1,499,685.00
1,499,685.00

110,125.00
110,125.00

700,390.00
700,390.00

56,565,586.32
56,565,586.32
-58,065,271.32
58,065,271.32 352,847,735.67
352,847,735.67

-20,205,023.33
20,205,023.33
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

-

573,287.68
63,698.63
63,698.63

302,428.23
79,551.52
79,551.50

348,767.34
546,853.38
895,620.72

1,238,279.99
1,238,279.99

700,684.94

461,531.25

-

-

75,322.03
4,732.00

74,705.00
4,530.00

-

1,069,200.26

-

1,069,200.26

1,980.68
1,980.68

1,069,200.26

80,054.03

1,148,435.26

-

-

25,000.00
140,000.00
165,000.00

25,000.00
140,000.00
165,000.00

-

-

25,000.00

25,000.00

122,983,333.20 115,133,333.20
11,023,559.80
7,850,000.00
(11,023,559.80) (7,850,000.00)
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
115,133,333.20 107,283,333.20
115,133,333.20 107,308,333.20

122,983,333.20
11,023,559.80
(11,023,559.80)
(7,850,000.00)
115,133,333.20
115,158,333.20

เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่ งปี ต้นปี
หัก ส่วนที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่ งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

115,133,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
107,283,333.20
107,283,333.20
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เงิเงินนกูกูย้ ย้ มื มื ระยะสั
ระยะสั้ น้ น
บริบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
ลดลง
ลดลง
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี

(หน่
(หน่ววยย: :บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

-----

-----

-20,000,000.00
20,000,000.00
-20,000,000.00
20,000,000.00

-----

เงิเงินนกูกูย้ ย้ มื มื ระยะยาว
ระยะยาว
กรรมการในบริ
กรรมการในบริษษทั ทั ใหญ่
ใหญ่
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
ส่ส่ววนที
นที่ถ่ถึงึงกํกําาหนดชํ
หนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ ง่ งปีปีต้ต้นนปีปี
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
ลดลง
ลดลง
ครบกํ
ครบกําาหนดไถ่
หนดไถ่ถถอน
อน
ต่ต่อออายุ
อายุตตวั๋ ว๋ั สัสัญญญาใช้
ญาใช้เงิเงินน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี

670,200,000.00
670,200,000.00
--(19,000,000.00)
(19,000,000.00)
--651,200,000.00
651,200,000.00

-- 670,200,000.00
670,200,000.00
-692,200,000.00
692,200,000.00
-- 692,200,000.00
692,200,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
-- 16,000,000.00
16,000,000.00
(38,000,000.00)
(38,000,000.00) (19,000,000.00)
(19,000,000.00) (38,000,000.00)
(38,000,000.00)
(690,200,000.00)
(690,200,000.00)
-- (690,200,000.00)
(690,200,000.00)
690,200,000.00
690,200,000.00
-- 690,200,000.00
690,200,000.00
670,200,000.00
670,200,000.00 651,200,000.00
651,200,000.00 670,200,000.00
670,200,000.00

กรรมการในบริ
กรรมการในบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
ส่ส่ววนที
นที่ถ่ถึงึงกํกําาหนดชํ
หนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ ง่ งปีปีต้ต้นนปีปี
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
ลดลง
ลดลง
ครบกํ
ครบกําาหนดไถ่
หนดไถ่ถถอน
อน
ต่ต่อออายุ
อายุตตวั๋ ว๋ั สัสัญญญาใช้
ญาใช้เงิเงินน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี

710,000,000.00
710,000,000.00
-33,000,000.00
33,000,000.00
(561,600,000.00)
(561,600,000.00)
--181,400,000.00
181,400,000.00

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

--------

--------

บุบุคคคลที
คลที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนในบริ
ในบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
ส่ส่ววนที
นที่ถ่ถึงึงกํกําาหนดชํ
หนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ่ ง่ งปีปีต้ต้นนปีปี
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น
ลดลง
ลดลง
ครบกํ
ครบกําาหนดไถ่
หนดไถ่ถถอน
อน
ต่ต่อออายุ
อายุตตวั๋ ว๋ั สัสัญญญาใช้
ญาใช้เงิเงินน
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี
รวม
รวม

561,900,000.00
561,900,000.00
-467,000,000.00
467,000,000.00
(61,500,000.00)
(61,500,000.00)
--967,400,000.00
967,400,000.00
1,800,000,000.00
1,800,000,000.00

--613,900,000.00
613,900,000.00
-61,000,000.00
61,000,000.00
-(113,000,000.00)
(113,000,000.00)
-(500,900,000.00)
(500,900,000.00)
-500,900,000.00
500,900,000.00
-561,900,000.00
561,900,000.00
-1,942,100,000.00
1,942,100,000.00 651,200,000.00
651,200,000.00

-------670,200,000.00
670,200,000.00

ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2557
2557 เงิเงินนให้
ให้กกู้ยู้ยืมืมแก่
แก่บบริริษษทั ทั ย่ย่ออยทั
ยทั้ ง้ งจํจําานวน
นวน เป็เป็นการให้
นการให้กกู ้ยู ้ยืมืมในรู
ในรูปป
ตัตัว๋ ว๋ สัสัญญญาใช้
ญาใช้เงิเงินนชนิ
ชนิดดจ่จ่าายคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถาม
ทวงถามคิคิดดดอกเบี
ดอกเบี้ ย้ ยในอั
ในอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ2.50
2.50ต่ต่ออปีปี
ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะสั
ระยะสั้ น้ นจากบริ
จากบริษษทั ทั ย่ย่ออยทั
ยทั้ ง้ งจํจําานวน
นวนเป็เป็นการกู
นการกูย้ ย้ ืมืมในรู
ในรูปป
ตัตัว๋ ว๋ สัสัญญญาใช้
ญาใช้เงิเงินนชนิ
ชนิดดจ่จ่าายคื
ยคืนนเมืเมื่อ่อทวงถาม
ทวงถามคิคิดดดอกเบี
ดอกเบี้ ย้ ยในอั
ในอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ1.85
1.85ต่ต่ออปีปี
173
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งจํานวน
เป็ นการกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดภายในปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรับความช่วยเหลื อทางด้านการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริ ม สภาพคล่องให้กบั บริ ษ ทั ฯในการขยายกิ จการในวงเงิ นกู้ยืม ไม่เกิ น 2,000.00 ล้านบาท
อัต ราดอกเบี้ ย ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 5.50 ต่ อ ปี โดยมี ร ะยะเวลาการกู ้ยืม ไม่เ กิ น 10 ปี เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการธุรกิจกับบริ ษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558

2558

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
อัตราร้อยละ 2.50 - 3.10 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาทุน
อัตราร้อยละ 1.85 ต่อปี

-

2557

- 573,225,032.42 674,401,842.06
- 5,027,565,778.92 4,934,418,238.62
116,575.36
2,340,000.00
2,340,000.00
24,153,596.11
18,606,917.73
6,816,782.74
6,080,939.24
191,589.05
-

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 5,393,043,416.97 5,017,308,680.76 1,339,031,655.80 1,141,130,720.92
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 51,717,522.00
54,390,285.00
12,704,997.00
14,214,590.00
ราคาตามสัญญา
15,436,223.60
18,287,183.40
15,436,223.60
18,287,183.40
ราคาทุนและราคาตลาด
148,410,254.98 155,114,723.79 112,978,004.98 122,428,023.79
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
29,399,940.00
29,399,940.00
29,399,940.00
29,399,940.00
ราคาทุน
1,152,267.07
2,118,650.27
1,152,267.07
1,939,850.27

รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,186,418,479.43 1,819,576,647.39 1,550,169,799.83 1,187,933,611.39
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,403,782,112.85 2,884,569,297.54
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
18,621,152.51
24,442,621.89
2,930,793.13
3,929,277.30
ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
19,799,813.00
18,701,213.00
8,880,353.00
8,467,853.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
75,939,027.69
86,590,958.27
2,683,809.84
2,991,287.73
รายการบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้าต้นทุน
สิ นทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง

อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

174

77,366,396.88

97,029,919.30

31,631,422.88

36,679,202.41

22,254,561.60

13,504,404.26

4,267,604.97

1,350,293.28
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5.3 ค่ค่าาตอบแทนผู
ตอบแทนผูบ้ บ้ ริริหหารที
ารที่ส่สาํ าํ คัคัญญ
5.3

ผลประโยชน์
ผลประโยชน์รระยะสั
ะยะสั้ น้ น
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์หหลัลังงออกจากงาน
ออกจากงาน
รวม
รวม

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
73,886,593.00
73,886,593.00 64,750,845.00
64,750,845.00 42,943,670.00
42,943,670.00 39,617,240.00
39,617,240.00
2,244,881.90
2,244,881.90
1,029,813.00
1,029,813.00 1,708,402.90
1,708,402.90
684,010.00
684,010.00
76,131,474.90
76,131,474.90 65,780,658.00
65,780,658.00 44,652,072.90
44,652,072.90 40,301,250.00
40,301,250.00

ค่ค่าาตอบแทนผู
ตอบแทนผูบ้ บ้ ริริหหารนี
ารนี้ เ้ ป็เป็นผลประโยชน์
นผลประโยชน์ทที่ จี่ จ่า่ายให้
ยให้แแก่ก่ผผูบ้ ูบ้ ริริหหารและกรรมการของบริ
ารและกรรมการของบริษษทั ทั ฯฯ
ประกอบด้
ประกอบด้ววยยค่ค่าาตอบแทนที
ตอบแทนที่เ่ป็เป็นตั
นตัววเงิเงินนได้
ได้แแก่ก่เงิเงินนเดืเดืออนนผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทที่เี่กีเกี่ ย่ ยวข้
วข้อองงและค่
และค่าาตอบแทน
ตอบแทน
กรรมการรวมไปถึ
กรรมการรวมไปถึงงผลประโยชน์
ผลประโยชน์ตตอบแทนในรู
อบแทนในรูปปอือื่น่นทัทั้ ง้ งนีนี้ ผ้ ผบู ้ บู ้ ริริหหารของบริ
ารของบริษษทั ทั ฯฯหมายถึ
หมายถึงงบุบุคคคลที
คลที่ก่กาํ าํ หนด
หนด
ตามกฎหมายว่
ตามกฎหมายว่าาด้ด้ววยหลั
ยหลักกทรั
ทรัพพย์ย์แและตลาดหลั
ละตลาดหลักกทรั
ทรัพพย์ย์
5.4
5.4 ลัลักกษณะความสั
ษณะความสัมมพัพันนธ์ธ์ขของบริ
องบริษษทั ทั
ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
ชืชื่อ่อบริ
บริษษทั ทั

ลัลักกษณะความสั
ษณะความสัมมพัพันนธ์ธ์

บริ
บริษษทั ทั ฟาร์
ฟาร์มมกรุกรุงงไทย
ไทยจํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั เอ็เอ็มม.เค.เอส.ฟาร์
.เค.เอส.ฟาร์มมจํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั จีจีเอฟ
เอฟฟูฟูดดส์ส์จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั กรุกรุงงไทยอาหาร
ไทยอาหารจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ
บริษษทั ทั จีจีพพี บรี
ี บรีดดดิดิ้ง้งจํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั แมคคี
แมคคียย์ ฟู์ ฟู้ด้ดเซอร์
เซอร์ววสิ สิ เซส
เซส(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั จีจีเอฟพี
เอฟพีทที นิี นิชชิเริเร(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั เอ็เอ็มม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
.เค.เอส.คอนโดทาวน์จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์ออาหารสั
าหารสัตตว์ว์จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั ป.เจริ
ป.เจริญญพัพันนธ์ธ์โปรดิ
โปรดิ๊ว๊วสสจํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั พีพี.เว็.เว็ตต. .จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั พานาแลบ
พานาแลบจํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั กรุกรุงงไทยเพาะเลี
ไทยเพาะเลี้ ย้ ยงสั
งสัตตว์ว์นน้ าํ ้ าํ จํจําากักัดด
NICHIREI
NICHIREIFOODS
FOODSINC.
INC.
KEYSTONE
KEYSTONEFOODS
FOODS(AP)
(AP)LIMITED
LIMITED
บริ
บริษษทั ทั สุสุรรพลนิ
พลนิชชิเรฟู
ิเรฟู้ด้ดส์ส์จํจําากักัดด
บริ
บริษษทั ทั สุสุรรพลฟู
พลฟู้ด้ดส์ส์จํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)

บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยยโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้ และมี
และมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยยโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้ และมี
และมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยยโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้ และมี
และมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยยโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้ และมี
และมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยยโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้ และมี
และมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้
บริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยการถื
โดยการถืออหุหุน้ น้
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยมี
โดยมีผผบู ้ บู ้ ริริหหารร่
ารร่ววมกั
มกันน
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนโดยเป็
โดยเป็นนผูผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้ รายใหญ่
รายใหญ่ขของบริ
องบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนกักับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยมี
โดยมีบบริริษษทั ทั ใหญ่
ใหญ่รร่ ว่ วมกั
มกับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมม
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนกักับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยมี
โดยมีบบริริษษทั ทั ใหญ่
ใหญ่รร่ ว่ วมกั
มกับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมม
บริ
บริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนกักับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยเป็
โดยเป็นนผูผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้ ของ
ของ
บริ
บริษษทั ทั สุสุรรพลนิ
พลนิชชิเรฟู
ิเรฟู้ด้ดส์ส์จํจําากักัดด
กรรมการและผู
กรรมการและผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้ และบุ
และบุคคคลซึ
คลซึ่ ง่ งมีมีคความเกี
วามเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบกรรมการและผู
กรรมการและผูถ้ ถ้ ือือหุหุน้ น้

บุบุคคคลที
คลที่เกี่เกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
ตัว๋ เงินรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
544,738,056.07 334,706,748.40 324,349,283.19 205,444,193.19
396,049,832.86 423,513,868.73 151,524,615.75 129,927,318.01
73,652,551.00 93,724,795.00
1,014,440,439.93 851,945,412.13 475,873,898.94 335,371,511.20
(33,767,019.98) (39,341,605.18)
980,673,419.95 812,603,806.95 475,873,898.94 335,371,511.20

ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14,799,912.23 13,538,220.35 12,598,656.48
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
830,957.48
1,446,216.51
132,912.62
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12,980.60
45,638.54
1,670,167.40
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
6,299,842.13
7,141,920.30
68,240.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
20,424,222.58 21,517,556.74
5,764,005.75
รายได้คา้ งรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
3,761,463.93 49,245,327.64
654,393.00
รวมลูกหนี้อื่น
46,129,378.95 92,934,880.08 20,888,375.25
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(170,000.00)
(191,692.00)
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
45,959,378.95 92,743,188.08 20,888,375.25
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ 1,026,632,798.90 905,346,995.03 496,762,274.19

11,081,273.71
10,099.40
1,073,623.80
84,200.00
6,393,407.34
625,048.00
19,267,652.25
19,267,652.25
354,639,163.45

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
6.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

465,241,387.10

327,063,910.34 245,334,932.22 197,556,885.13

79,496,668.97
544,738,056.07

7,638,552.84 79,014,350.97 7,883,022.84
4,285.22
4,285.22
334,706,748.40 324,349,283.19 205,444,193.19
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3535
หนี้ ก้ การค้
ารค้าบุาบุคคคลหรื
คลหรืออกิกิจการอื
จการอื่น่น
6.26.2ลูลูกกหนี
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ณณวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
ณณวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าและตั
าและตัว๋ เงิว๋ เงินนรับรับ
อยูอยูใ่ นกํ
ใ่ นกําหนดชํ
าหนดชําระ
าระ
250,277,924.72
250,277,924.72 304,205,733.29
304,205,733.29 129,990,572.09
129,990,572.09 108,052,841.32
108,052,841.32
เกิเกินนกํกําหนดชํ
าหนดชําระ
าระ
- -ไม่ไม่เกิเกินน33เดืเดืออนน
174,763,025.14
174,763,025.14 171,563,939.36
171,563,939.36 17,624,008.66
17,624,008.66 21,874,476.69
21,874,476.69
- -มากกว่
มากกว่า า33เดืเดืออนน
44,661,434.00
44,661,434.00 41,468,991.08
41,468,991.08 3,910,035.00
3,910,035.00
-รวม
รวม
469,702,383.86
469,702,383.86 517,238,663.73
517,238,663.73 151,524,615.75
151,524,615.75 129,927,318.01
129,927,318.01
หัหักกค่ค่าเผืาเผือ่ อ่หนี
หนี้ ส้ สงสังสัยจะสู
ยจะสูญญ (33,767,019.98)
(33,767,019.98) (39,341,605.18)
(39,341,605.18)
--สุสุททธิธิ
435,935,363.88
435,935,363.88 477,897,058.55
477,897,058.55 151,524,615.75
151,524,615.75 129,927,318.01
129,927,318.01
โดยปกติ
โดยปกติระยะเวลาการให้
ระยะเวลาการให้สสิ นิ นเชืเชื่ อ่ อแก่แก่ลลูกูกค้ค้าของกลุ
าของกลุ่ม่มบริบริษษทั ทั มีมีระยะเวลาประมาณ
ระยะเวลาประมาณ1-180
1-180วันวัน
รายการเคลื
รายการเคลื่ อ่ อนไหวของค่
นไหวของค่าเผืาเผื่อ่อหนี
หนี้ ส้ สงสังสัยจะสู
ยจะสูญญ-ลู-ลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าและลู
าและลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่นกิกิจการอื
จการอื่น่นสํสําหรั
าหรับบปีปี
สิสิ้ น้ นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558มีมีดดงั นีงั นี้ ้
(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
39,533,297.18
39,533,297.18
-64,384.30
64,384.30
-(3,907,918.50)
(3,907,918.50)
-(1,752,743.00)
(1,752,743.00)
-33,937,019.98
33,937,019.98
--

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออต้ต้นนปีปี
ตัตั้งเพิ
ในระหว่างปี
างปี
้ งเพิ่ม่มในระหว่
ได้ได้รับรับชํชําระคื
าระคืนนในระหว่
ในระหว่างปี
างปี
ตัตัดดจําจํหน่
าหน่ายในระหว่
ายในระหว่างปี
างปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออปลายปี
ปลายปี

ฝ่ ฝ่ายบริ
ายบริหหารของบริ
ารของบริษษทั ทั ฯฯเชืเชื่ อ่ อว่าว่ค่าค่าเผืาเผือ่ อ่หนี
หนี้ ส้ สงสังสัยจะสู
ยจะสูญญตามที
ตามที่บ่บนั นั ทึทึกกไว้ไว้เพีเพียงพอในสถานการณ์
ยงพอในสถานการณ์
ปัปัจจุจบจุบนั นั แล้แล้วว
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7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทลูกไก่
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
ไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
งานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ
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
2558
2557
2558
2557
145,107,911.74
145,049,400.24 147,810,926.47 144,483,410.65
63,916,613.84
78,060,488.36
22,570.75
49,642.88
1,469,850,233.09 1,431,015,299.32
18,697,158.12 21,251,284.36
238,625,557.63
329,913,065.47
204,986,924.89
198,859,900.78 184,547,883.95 162,542,181.01
86,256,843.58
96,787,675.83
395,490,680.55
400,535,537.84
594,260,411.25
617,491,072.06
65,537,357.14 53,540,416.09
3,198,517,747.32 3,297,762,082.78 416,593,325.68 381,817,292.11
(2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
(22,141,850.71)
(20,583,653.10) (9,365,209.55) (9,546,666.39)
3,173,497,023.76 3,274,299,556.83 404,349,243.28 369,391,752.87
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
14,461,703,311.65 15,343,870,945.72 7,191,376,386.55 7,144,247,762.09
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่า
จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
1,558,197.61
(7,933,511.22)
(181,456.84) (1,922,349.32)
สุ ทธิ
14,463,261,509.26 15,335,937,434.50 7,191,194,929.71 7,142,325,412.77
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หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557ค่ค่าาเผืเผื่อ่อมูมูลลค่ค่าาสิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออไม่ไม่เคลื
เคลื่อ่อนไหว
นไหว
สํสําาหรั
และค่าาเผืเผือ่ อ่ มูมูลลค่ค่าาสิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออลดลงมี
ลดลงมีรรายการเคลื
ายการเคลื่อ่อนไหวดั
นไหวดังงนีนี้ ้
และค่
(หน่
(หน่ววยย: :บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สํสําหรั
าหรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
ค่ค่าเผื
าเผือ่ อ่ มูมูลลค่ค่าสิาสินนค้ค้าคงเหลื
าคงเหลืออไม่ไม่เคลื
เคลื่อ่อนไหว-ต้
นไหว-ต้นนปีปี (2,878,872.85)
(2,878,872.85) (3,135,146.11)
(3,135,146.11) (2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)
โอนกลั
โอนกลับบ/จํ/จําหน่
าหน่ายระหว่
ายระหว่างปี
างปี
-256,273.26
256,273.26
--ค่ค่าเผื
าเผือ่ อ่ มูมูลลค่ค่าสิาสินนค้ค้าคงเหลื
าคงเหลืออไม่ไม่เคลื
เคลื่อ่อนไหว-ปลายปี
นไหว-ปลายปี (2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)
ค่ค่าเผื
าเผือ่ อ่ มูมูลลค่ค่าสิาสินนค้ค้าคงเหลื
าคงเหลืออลดลง-ต้
ลดลง-ต้นนปีปี
เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้ นระหว่
ระหว่างปี
างปี
โอนกลั
โอนกลับบ/จํ/จําหน่
าหน่ายระหว่
ายระหว่างปี
างปี
ค่ค่าเผื
าเผือ่ อ่ มูมูลลค่ค่าสิาสินนค้ค้าคงเหลื
าคงเหลืออลดลง-ปลายปี
ลดลง-ปลายปี

(20,583,653.10)
(20,583,653.10) (28,260,891.06)
(28,260,891.06) (9,546,666.39)
(9,546,666.39) (11,469,015.71)
(11,469,015.71)
(1,558,197.61)
(1,558,197.61)
---- - 7,677,237.96
7,677,237.96 181,456.84
181,456.84 1,922,349.32
1,922,349.32
(22,141,850.71)
(22,141,850.71) (20,583,653.10)
(20,583,653.10) (9,365,209.55)
(9,365,209.55) (9,546,666.39)
(9,546,666.39)

8.8. เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557บริบริษษทั ทั ฯฯถืถืออหุหุน้ น้ ในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมมโดยมี
โดยมีออตั ตั ราส่
ราส่ววนนดัดังงนีนี้ ้

ชืชื่อ่อบริบริษษทั ทั

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
วิธวิีธสีส่ ว่นได้
วนได้เสีเสียย
ณณวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

ทุทุนน
สัสัดดส่ส่วนร้
วนร้ออยละ
ยละ
ชํชําระแล้
าระแล้วว
การลงทุ
การลงทุนน
2558
2558 2557
2557 2558
2558 2557
2557

(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
วิธวิีธราคาทุ
ีราคาทุนน
ณณวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557

เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ วร่ มวม
- -บริบริษษทั ทั แมคคี
แมคคียย์ ฟู์ ฟู้ด้ดเซอร์
เซอร์วิสวิสเซส
เซส
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จําจํกัากัดด
100,000
100,000 100,000
100,000 49.00
49.00 49.00
49.00 638,928,524.18
638,928,524.18 483,813,688.99
483,813,688.99
49,000,000.00
49,000,000.00 49,000,000.00
49,000,000.00
- -บริบริษษทั ทั จีเจีอฟพี
เอฟพีทที นิี นิชชิเริเร
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จําจํกัากัดด
3,014,000
3,014,000 3,014,000
3,014,000 49.00
49.00 49.00
49.00 1,487,626,884.29
1,487,626,884.29 1,428,059,302.80
1,428,059,302.80 1,476,859,700.00
1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
1,476,859,700.00
รวม
รวม
2,126,555,408.47
2,126,555,408.47 1,911,872,991.79
1,911,872,991.79 1,525,859,700.00
1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
1,525,859,700.00
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,256,516,500.51
640,574,642.73
(567,029,385.46)
(25,375,030.96)
1,304,686,726.82

841,597,844.22
670,030,166.05
(502,105,893.55)
(21,045,222.04)
988,476,894.68

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,132,643,987.32
2,297,630,139.33
(357,851,619.95)
(31,741,033.19)
3,040,681,473.51

991,896,653.86
2,311,856,284.34
(365,655,093.17)
(22,919,640.21)
2,915,178,204.82
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้

4,429,001,415.86

กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

376,209,832.14
376,209,832.14
376,209,832.14
29,399,940.00

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

6,943,945,661.62
135,116,937.58
135,116,937.58
(9,613,668.89)
125,503,268.69
-
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กระทบยอดข้ออมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินนข้ข้าางต้
งต้นนกักับบมูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขของส่
องส่ววนได้
นได้เสีเสียยของบริ
ของบริษษทั ทั ร่ร่ววมที
มที่ร่รับับรูรู้ ้
กระทบยอดข้
ในงบการเงินนรวม
รวม
ในงบการเงิ
(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
บริ
บริษษทั ทั แมคคี
แมคคียย์ ฟู์ ฟู้ด้ดเซอร์
เซอร์ววสิ สิ เซส
เซส(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จํจําากักัดด
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์สสุ ทุ ทธิธิขของบริ
องบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
สัสัดดส่ส่ววนการถื
นการถืออหุหุน้ น้ ของบริ
ของบริษษทั ทั ฯฯ(ร้(ร้ออยละ)
ยละ)

1,304,686,726.82
1,304,686,726.82
49.00
49.00
639,296,496.14
639,296,496.14
-(367,971.96)
(367,971.96)
638,928,524.18
638,928,524.18

988,476,894.68
988,476,894.68
49.00
49.00
484,353,678.39
484,353,678.39
-(539,989.40)
(539,989.40)
483,813,688.99
483,813,688.99

3,040,681,473.51
3,040,681,473.51
49.00
49.00
1,489,933,922.02
1,489,933,922.02
การปรั
การปรับบมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรมณณวัวันนซืซื้ อ้ อ
-รายการปรั
รายการปรับบปรุ
ปรุงงอือื่น่น
(2,307,037.73)
(2,307,037.73)
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขของบริ
องบริษษทั ทั ฯฯในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
1,487,626,884.29
1,487,626,884.29
รวมมู
รวมมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขของบริ
องบริษษทั ทั ฯฯในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม 2,126,555,408.47
2,126,555,408.47

2,915,178,204.82
2,915,178,204.82
49.00
49.00
1,428,437,320.36
1,428,437,320.36
-(378,017.56)
(378,017.56)
1,428,059,302.80
1,428,059,302.80
1,911,872,991.79
1,911,872,991.79

การปรั
การปรับบมูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรมณณวัวันนซืซื้ อ้ อ
รายการปรั
รายการปรับบปรุ
ปรุงงอือื่น่น
มูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขของบริ
องบริษษทั ทั ฯฯในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
บริ
บริษษทั ทั จีจีเอฟพี
เอฟพีทที ีนินิชชิเิรเร(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)จํจําากักัดด
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์สสุ ทุ ทธิธิขของบริ
องบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
สัสัดดส่ส่ววนการถื
นการถืออหุหุน้ น้ ของบริ
ของบริษษทั ทั ฯฯ(ร้(ร้ออยละ)
ยละ)

181

GFPT ANNUAL REPORT 2015

40
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย โดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
2558
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
รวม

ทุน
ชําระแล้ว

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

2557

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2558
2557

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.0626 98.0338
40,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
524,392,727.35 524,019,227.35
39,999,100.00 39,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,664,891,542.35 1,664,518,042.35

-

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยจํานวน 11,500 หุ ้ น จํานวน 0.37 ล้านบาท โดยสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 98.0338 เป็ นอัตราร้อยละ 98.0626 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนตํ่าจากการซื้ อเงินลงทุน จํานวน 1.07 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่องจากถือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี การลงทุ นเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 66,900 หุ ้น จํานวน 2.58 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถื อหุ ้น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 97.8666 เป็ นอัตราร้อยละ 98.0338 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนตํ่าจากการซื้ อเงินลงทุนจํานวน 4.23 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
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10. ไก่
ไก่ปปู่ ยู่่ ย่าาพัพันนธุธุ์ ์
10.
ประกอบด้
ประกอบด้ววยย

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)

ไก่
ไก่ปปยู่่ ยู่่ าาพัพันนธุธุ์ ์
ราคาทุ
ราคาทุนน:-:ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2557
2557
ซืซื้ อ้ อเพิเพิ่ม่ม
รัรับบโอน
โอน
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมราคาที
มราคาที่บ่บนั นั ทึทึกกเป็เป็นนต้ต้นนทุทุนนงานระหว่
งานระหว่าางเลี
งเลี้ ย้ ยงง
จํจําาหน่
หน่าายย
โอนออก
โอนออก
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ซืซื้ อ้ อเพิเพิ่ม่ม
รัรับบโอน
โอน
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมราคาที
มราคาที่บ่บนั นั ทึทึกกเป็เป็นนต้ต้นนทุทุนนงานระหว่
งานระหว่าางเลี
งเลี้ ย้ ยงง
จํจําาหน่
หน่าายย
โอนออก
โอนออก
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งานระหว่
งานระหว่าางเลี
งเลี้ ย้ ยงไก่
งไก่
ปู่ปู่ย่ย่าาพัพันนธุธุ์เล็์เล็กกรุรุ่ น่ น

56,266,003.91
56,266,003.91
-60,784,279.73
60,784,279.73
-(56,266,003.91)
(56,266,003.91)
-60,784,279.73
60,784,279.73
-107,158,349.16
107,158,349.16
-(60,784,279.73)
(60,784,279.73)
-107,158,349.16
107,158,349.16

16,954,874.89
16,954,874.89
84,597,532.11
84,597,532.11
-3,728,715.78
3,728,715.78
-(60,784,279.73)
(60,784,279.73)
44,496,843.05
44,496,843.05
97,946,512.47
97,946,512.47
-9,466,249.84
9,466,249.84
-(107,158,349.16)
(107,158,349.16)
44,751,256.20
44,751,256.20

73,220,878.80
73,220,878.80
84,597,532.11
84,597,532.11
60,784,279.73
60,784,279.73
3,728,715.78
3,728,715.78
(56,266,003.91)
(56,266,003.91)
(60,784,279.73)
(60,784,279.73)
105,281,122.78
105,281,122.78
97,946,512.47
97,946,512.47
107,158,349.16
107,158,349.16
9,466,249.84
9,466,249.84
(60,784,279.73)
(60,784,279.73)
(107,158,349.16)
(107,158,349.16)
151,909,605.36
151,909,605.36

ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ ส์ สะสม
ะสม:-:ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2557
2557
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ป์ประจํ
ระจําาปีปี
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ส์สาํ าํ หรั
หรับบส่ส่ววนที
นที่จ่จาํ าํ หน่
หน่าาย/ปลดระวาง
ย/ปลดระวาง
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ป์ประจํ
ระจําาปีปี
ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ส์สาํ าํ หรั
หรับบส่ส่ววนที
นที่จ่จาํ าํหน่
หน่าาย/ปลดระวาง
ย/ปลดระวาง
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

(27,368,484.90)
(27,368,484.90)
(58,485,117.28)
(58,485,117.28)
51,300,214.00
51,300,214.00
(34,553,388.18)
(34,553,388.18)
(73,871,157.14)
(73,871,157.14)
55,338,786.20
55,338,786.20
(53,085,759.12)
(53,085,759.12)

--------

(27,368,484.90)
(27,368,484.90)
(58,485,117.28)
(58,485,117.28)
51,300,214.00
51,300,214.00
(34,553,388.18)
(34,553,388.18)
(73,871,157.14)
(73,871,157.14)
55,338,786.20
55,338,786.20
(53,085,759.12)
(53,085,759.12)

มูมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิตตามบั
ามบัญญชีชี:-:ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

26,230,891.55
26,230,891.55
54,072,590.04
54,072,590.04

44,496,843.05
44,496,843.05
44,751,256.20
44,751,256.20

70,727,734.60
70,727,734.60
98,823,846.24
98,823,846.24

ค่ค่าาเสืเสื่ อ่ อมพั
มพันนธุธุ์ ท์ ที่แี่แสดงอยู
สดงอยู่ ใ่ ในงบกํ
นงบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจสํสําาหรั
หรับบปีปี
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

รวม
รวม

58,485,117.28
58,485,117.28
73,871,157.14
73,871,157.14
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11. ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุเ์ ล็กรุ่ น

338,761,201.68
596,419,320.26
(489,046,862.69)
446,133,659.25
465,580,720.39
(548,253,575.99)
363,460,803.65

194,213,591.91
501,587,600.70
31,439,708.06
(596,419,320.26)
130,821,580.41
477,147,362.37
34,262,898.35
(465,580,720.39)
176,651,120.74

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
477,147,362.37
465,580,720.39
34,262,898.35
(548,253,575.99)
(465,580,720.39)
540,111,924.39

ค่ าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(166,325,189.27)
(382,275,504.59)
378,351,074.80
(170,249,619.06)
(407,577,262.48)
424,607,249.28
(153,219,632.26)

-

(166,325,189.27)
(382,275,504.59)
378,351,074.80
(170,249,619.06)
(407,577,262.48)
424,607,249.28
(153,219,632.26)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

275,884,040.19
210,241,171.39

130,821,580.41
176,651,120.74

406,705,620.60
386,892,292.13

ค่ าเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวม

382,275,504.59
407,577,262.48
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12. อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนน
12.
ประกอบด้
ประกอบด้ววยย

ราคาทุ
ราคาทุนน: :
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2557
2557
ซืซื้ อ้ อเพิเพิ่ม่ม
จํจําหน่
าหน่ายาย
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ซืซื้ อ้ อเพิเพิ่ม่ม
จํจําหน่
าหน่ายาย
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
ค่ค่าเสื
าเสื่ อ่ อมราคาสะสม
มราคาสะสม: :
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2557
2557
ค่ค่าเสื
าเสื่ อ่ อมราคาประจํ
มราคาประจําปีาปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ค่ค่าเสื
าเสื่ อ่ อมราคาประจํ
มราคาประจําปีาปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
ค่ค่าเผื
าเผื่อ่อการด้
การด้ออยค่ยค่าของสิ
าของสินนทรัทรัพพย์ย์: :
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2557
2557
(เพิ
(เพิ่ม่มขึขึ้ น้ น)ลดลงระหว่
)ลดลงระหว่างปี
างปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
(เพิ
(เพิ่ม่มขึขึ้ น้ น)ลดลงระหว่
)ลดลงระหว่างปี
างปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
มูมูลลค่ค่าสุาสุททธิธิตตามบั
ามบัญญชีชี: :
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

ทีที่ด่ดินินและ
และ
ส่ส่ววนปรั
นปรับบปรุปรุงงทีที่ด่ดินิน

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
อาคาร
อาคาร

(หน่
(หน่ววยย: :บาท)
บาท)
รวม
รวม

282,586,709.80
282,586,709.80
-(356,650.00)
(356,650.00)
282,230,059.80
282,230,059.80
--282,230,059.80
282,230,059.80

111,567,453.10
111,567,453.10
114,766.32
114,766.32
-111,682,219.42
111,682,219.42
--111,682,219.42
111,682,219.42

394,154,162.90
394,154,162.90
114,766.32
114,766.32
(356,650.00)
(356,650.00)
393,912,279.22
393,912,279.22
--393,912,279.22
393,912,279.22

(91,957.55)
(91,957.55)
(48,497.55)
(48,497.55)
(140,455.10)
(140,455.10)
(48,497.55)
(48,497.55)
(188,952.65)
(188,952.65)

(17,621,865.85)
(17,621,865.85)
(5,456,665.84)
(5,456,665.84)
(23,078,531.69)
(23,078,531.69)
(5,457,031.05)
(5,457,031.05)
(28,535,562.74)
(28,535,562.74)

(17,713,823.40)
(17,713,823.40)
(5,505,163.39)
(5,505,163.39)
(23,218,986.79)
(23,218,986.79)
(5,505,528.60)
(5,505,528.60)
(28,724,515.39)
(28,724,515.39)

(1,315,342.00)
(1,315,342.00)
50,950.00
50,950.00
(1,264,392.00)
(1,264,392.00)
414,246.00
414,246.00
(850,146.00)
(850,146.00)

(82,299.66)
(82,299.66)
-(82,299.66)
(82,299.66)
58,490.56
58,490.56
(23,809.10)
(23,809.10)

(1,397,641.66)
(1,397,641.66)
50,950.00
50,950.00
(1,346,691.66)
(1,346,691.66)
472,736.56
472,736.56
(873,955.10)
(873,955.10)

280,825,212.70
280,825,212.70
281,190,961.15
281,190,961.15

88,521,388.07
88,521,388.07
83,122,847.58
83,122,847.58

369,346,600.77
369,346,600.77
364,313,808.73
364,313,808.73

ค่ค่าเสื
าเสื่ อ่ อมราคาที
มราคาทีแ่ แ่ สดงอยู
สดงอยู่ ในงบกํ
่ ในงบกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจสํสําหรั
าหรับบปีปี
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

185
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ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

125,553,808.57
125,553,808.57
125,553,808.57

275,143,436.65
114,766.32
275,258,202.97
275,258,202.97

400,697,245.22
114,766.32
400,812,011.54
400,812,011.54

(91,957.55)
(48,497.55)
(140,455.10)
(48,497.55)
(188,952.65)

(170,624,126.18)
(12,288,272.29)
(182,912,398.47)
(10,506,068.72)
(193,418,467.19)

(170,716,083.73)
(12,336,769.84)
(183,052,853.57)
(10,554,566.27)
(193,607,419.84)

(43,200.00)
(43,200.00)
800.00
(42,400.00)

-

(43,200.00)
(43,200.00)
800.00
(42,400.00)

125,370,153.47
125,322,455.92

92,345,804.50
81,839,735.78

217,715,957.97
207,162,191.70

ค่ าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

186

12,336,769.84
10,554,566.27
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งบการเงินนรวม
รวม
-- งบการเงิ
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยแห่
ยแห่งงหนึ
หนึ่ ง่ งได้
ได้นนาํ าํ อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนน
ณณวัวันนทีที่ 31
ราคาทุนนจํจําานวน
นวน0.88
0.88ล้ล้าานบาท
นบาทเท่เท่าากักันนทัทั้ ง้ งสองปี
สองปี เป็เป็นหลั
นหลักกทรั
ทรัพพย์ย์คค้ าํ ้ าํ ประกั
ประกันนสิสินนเชืเชื่ อ่ อทีที่ ก่ กลุลุ่ม่ มบริ
บริษษทั ทั
มูมูลลค่ค่าาราคาทุ
ได้รรับับจากธนาคารพาณิ
จากธนาคารพาณิชชย์ย์แและสถาบั
ละสถาบันนการเงิ
การเงินนตามหมายเหตุ
ตามหมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนข้ข้ออทีที่ ่ 1616
ได้
-- งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557บริ
บริษษทั ทั ฯฯได้
ได้นนาํ าํ อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนนมูมูลลค่ค่าา
ราคาทุ
ราคาทุนนจํจําานวน
นวน265.50
265.50ล้ล้าานบาท
นบาทและ
และ279.56
279.56ล้ล้าานบาท
นบาทตามลํ
ตามลําาดัดับบเป็เป็นหลั
นหลักกทรั
ทรัพพย์ย์คค้ าํ ้ าํ ประกั
ประกันนสิสินนเชืเชื่อ่อ
ทีที่ก่กลุลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั ได้
ได้รรับับจากธนาคารพาณิ
จากธนาคารพาณิชชย์ย์แและสถาบั
ละสถาบันนการเงิ
การเงินนตามหมายเหตุ
ตามหมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนข้ข้ออทีที่ ่1616
-- งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และวั
และวันนทีที่ ่2557
2557อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่ อ่ อการลงทุ
การลงทุนนมีมีมมู ลู ลค่ค่าายุยุตติ ธิ ธรรม
รรม
จํจําานวน
นวน1,223.72
1,223.72ล้ล้าานบาท
นบาทและ
และ872.54
872.54ล้ล้าานบาท
นบาทตามลํ
ตามลําาดัดับบ
-- งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557อสั
อสังงหาริ
หาริมมทรั
ทรัพพย์ย์เพืเพื่อ่อการลงทุ
การลงทุนนมีมีมมูลูลค่ค่าายุยุตติธิธรรมจํ
รรมจําานวน
นวน
955.27
955.27ล้ล้าานบาท
นบาทและ
และ620.23
620.23ล้ล้าานบาท
นบาทตามลํ
ตามลําาดัดับบ

187

188

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่โอนเข้า
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่โอนเข้า
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประกอบด้วย

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3,366,675,801.92

(43,200.00)
800.00
(42,400.00)

525,577,524.68
3,469,171,113.27

(2,713,694,847.84)
(233,886,222.65)
96,440.47
54,675,481.76
(2,892,809,148.26)
(255,089,764.92)
66,560,913.29
(3,081,337,999.89)

(22,964,400.19)
(2,530,205.55)
(25,494,605.74)
(2,479,497.98)
(27,974,103.72)

536,689,926.70

5,553,484,620.82
764,302,130.90
(58,301,801.54)
6,259,484,950.18
10,926,000.00
352,566,714.75
(72,468,551.77)
6,550,509,113.16

550,621,466.07
493,864.35
551,115,330.42
13,591,100.00
564,706,430.42

ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้ างและส่ วนปรับปรุ ง

886,372,069.97

917,707,562.86

-

(1,782,123,305.52)
(166,774,966.74)
532,172.01
(1,948,366,100.25)
(173,860,363.75)
7,372,016.09
(2,114,854,447.91)

2,668,241,406.40
25,099,694.08
174,372,106.64
(1,639,544.01)
2,866,073,663.11
23,425,973.81
119,271,445.29
(7,544,564.33)
3,001,226,517.88

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

187,650,899.57

195,082,147.59

-

(744,464,341.52)
(69,062,739.97)
(6,965,569.62)
4,337,025.24
15,858.63
(816,139,767.24)
(73,868,683.10)
(1,836.00)
14,721,383.89
(875,288,902.45)

908,326,892.21
16,129,164.13
91,716,398.05
(4,950,539.56)
1,011,221,914.83
30,178,769.60
36,353,802.18
(14,809,334.59)
(5,350.00)
1,062,939,802.02

เครื่ องมือเครื่ องใช้

74,573,688.42

71,806,249.83

-

(298,846,817.03)
(37,110,471.68)
4,630,983.96
(331,326,304.75)
(32,585,626.79)
2,166,534.89
1,836.00
(361,743,560.65)

382,930,643.23
19,526,397.78
5,805,698.88
(5,101,886.77)
(28,298.54)
403,132,554.58
13,729,395.32
21,933,187.78
(2,319,443.01)
(158,445.60)
436,317,249.07

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้ สํานักงาน

216,777,399.72

234,443,789.25

-

(514,361,708.03)
(82,090,085.48)
22,939,363.21
6,949,710.99
(566,562,719.31)
(87,824,016.54)
17,980,028.04
(636,406,707.81)

750,851,662.64
62,533,339.93
21,405,053.31
(25,773,820.01)
(8,009,727.31)
801,006,508.56
64,725,748.25
6,688,448.95
(19,236,598.23)
853,184,107.53

ยานพาหนะ

22,553.68

29,089.88

-

(1,033,910.96)
(12,273.16)
(1,046,184.12)
(6,526.20)
223,513.00
(829,197.32)

1,042,639.00
32,635.00
1,075,274.00
(223,523.00)
851,751.00

1,364,729,808.76

834,615,207.02

-

-

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
784,761,712.04
308,636,243.61
(5,216,827.98)
(558,066,525.93)
1,364,729,808.76

สินทรัพย์ถาวรอื่น งานระหว่างก่อสร้ างและงานระหว่างประกอบ

578,003,233.57
43,729,148.19
3,982,097.52

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

6,735,987,460.09

6,145,937,373.03

(43,200.00)
800.00
(42,400.00)

(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)
(625,714,479.28)
(1,836.00)
109,024,389.20
1,836.00
(7,098,434,919.75)

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
941,338,699.02
845,449,842.56
(121,818,842.91)
(558,230,321.53)
13,834,464,779.84

รวม

(หน่วย : บาท)
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(22,964,400.19)
(22,964,400.19)
(2,530,205.55)
(2,530,205.55)
(25,494,605.74)
(25,494,605.74)
(2,479,497.98)
(2,479,497.98)
(27,974,103.72)
(27,974,103.72)

152,023,624.38
152,023,624.38
149,544,126.40
149,544,126.40

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

177,024,365.77
177,024,365.77
493,864.35
493,864.35
177,518,230.12
177,518,230.12
177,518,230.12
177,518,230.12

ราคาทุน :ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

445,160,693.00
445,160,693.00
418,348,127.98
418,348,127.98

(431,249,101.38)
(431,249,101.38)
(36,525,089.02)
(36,525,089.02)
96,440.47
96,440.47
(467,677,749.93)
(467,677,749.93)
(31,721,877.92)
(31,721,877.92)
131,822.58
131,822.58
(499,267,805.27)
(499,267,805.27)

912,029,306.67
912,029,306.67
926,436.18
926,436.18
(117,299.92)
(117,299.92)
912,838,442.93
912,838,442.93
276,000.00
276,000.00
4,634,890.03
4,634,890.03
(133,399.71)
(133,399.71)
917,615,933.25
917,615,933.25

ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

389,121,635.94
389,121,635.94
380,959,953.97
380,959,953.97

(717,700,201.98)
(717,700,201.98)
(82,305,341.69)
(82,305,341.69)
(800,005,543.67)
(800,005,543.67)
(77,571,472.96)
(77,571,472.96)
324,999.00
324,999.00
(877,252,017.63)
(877,252,017.63)

1,161,625,669.52
1,161,625,669.52
11,300,608.16
11,300,608.16
16,200,901.93
16,200,901.93
1,189,127,179.61
1,189,127,179.61
7,214,715.65
7,214,715.65
62,195,076.34
62,195,076.34
(325,000.00)
(325,000.00)
1,258,211,971.60
1,258,211,971.60

เครื่ องจักร
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

22,594,019.58
22,594,019.58
18,086,166.06
18,086,166.06

(122,346,018.33)
(122,346,018.33)
(12,099,534.25)
(12,099,534.25)
8,399.00
8,399.00
(134,437,153.58)
(134,437,153.58)
(10,680,753.04)
(10,680,753.04)
826,436.00
826,436.00
(144,291,470.62)
(144,291,470.62)

148,187,745.68
148,187,745.68
4,150,674.73
4,150,674.73
4,701,152.75
4,701,152.75
(8,400.00)
(8,400.00)
157,031,173.16
157,031,173.16
1,326,198.58
1,326,198.58
4,846,702.94
4,846,702.94
(826,438.00)
(826,438.00)
162,377,636.68
162,377,636.68

เครื่ องมือ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้
เครื่ องใช้

31,597,209.29
31,597,209.29
20,759,388.82
20,759,388.82

(143,069,371.24)
(143,069,371.24)
(18,843,153.09)
(18,843,153.09)
1,791,698.09
1,791,698.09
634.00
634.00
(160,120,192.24)
(160,120,192.24)
(14,104,638.30)
(14,104,638.30)
1,377,211.98
1,377,211.98
(172,847,618.56)
(172,847,618.56)

186,470,753.70
186,470,753.70
6,377,392.95
6,377,392.95
716,816.56
716,816.56
(1,818,629.14)
(1,818,629.14)
(28,932.54)
(28,932.54)
191,717,401.53
191,717,401.53
3,267,055.83
3,267,055.83
(1,377,449.98)
(1,377,449.98)
193,607,007.38
193,607,007.38

29,263,603.03
29,263,603.03
26,804,425.12
26,804,425.12

(101,995,576.25)
(101,995,576.25)
(12,126,369.54)
(12,126,369.54)
3,397,558.72
3,397,558.72
(110,724,387.07)
(110,724,387.07)
(11,383,474.91)
(11,383,474.91)
6,354,697.00
6,354,697.00
(115,753,164.98)
(115,753,164.98)

134,151,825.92
134,151,825.92
11,088,974.18
11,088,974.18
(5,252,810.00)
(5,252,810.00)
139,987,990.10
139,987,990.10
8,924,300.00
8,924,300.00
(6,354,700.00)
(6,354,700.00)
142,557,590.10
142,557,590.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน
สํานักงาน

138,452,854.19
138,452,854.19
304,764,648.66
304,764,648.66

-

40,101,488.83
40,101,488.83
104,323,090.01
104,323,090.01
16,623,453.72
16,623,453.72
(22,595,178.37)
(22,595,178.37)
138,452,854.19
138,452,854.19
142,349,060.52
142,349,060.52
95,639,403.26
95,639,403.26
(71,676,669.31)
(71,676,669.31)
304,764,648.66
304,764,648.66

งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ
และงานระหว่างประกอบ

10,685,647.98
10,685,647.98
-

-

4,872.63
4,872.63
24,780,183.53
24,780,183.53
32,274.40
32,274.40
(14,131,682.58)
(14,131,682.58)
10,685,647.98
10,685,647.98
76,646,086.77
76,646,086.77
180,549.98
180,549.98
(87,512,284.73)
(87,512,284.73)
-

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
ระหว่างทาง

164,429,693.14
164,429,693.14
147,941,715.11
147,941,715.11

1,218,899,287.39
1,218,899,287.39
1,319,266,837.01
1,319,266,837.01

(1,539,324,669.37)
(1,539,324,669.37)
(164,429,693.14)
(164,429,693.14)
5,294,096.28
5,294,096.28
634.00
634.00
(1,698,459,632.23)
(1,698,459,632.23)
(147,941,715.11)
(147,941,715.11)
9,015,166.56
9,015,166.56
(1,837,386,180.78)
(1,837,386,180.78)

2,759,596,028.72
2,759,596,028.72
162,514,787.91
162,514,787.91
39,201,035.54
39,201,035.54
(7,197,139.06)
(7,197,139.06)
(36,755,793.49)
(36,755,793.49)
2,917,358,919.62
2,917,358,919.62
240,003,417.35
240,003,417.35
167,496,622.55
167,496,622.55
(9,016,987.69)
(9,016,987.69)
(159,188,954.04)
(159,188,954.04)
3,156,653,017.79
3,156,653,017.79

รวม
รวม

(หน่วย : บาท)
(หน่วย : บาท)
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- งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยสี่ แห่ ง ได้รวมต้นทุ นการกู้ยืมเข้าเป็ น
ราคาทุ นของงานระหว่างก่อสร้ าง 20.57 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นต้นทุ นการกู้ยืมที่ เกิ ดจากเงิ นกู้ที่กู้มาเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทว่ั ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แต่ละเดือนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.78-5.50 ต่อปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ าง 18.16 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นต้นทุ นการกู้ยืมที่ เกิ ดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แต่ละเดือนของเงินกูท้ ้งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20-6.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักร ที่ มีอยู่แล้ว
ราคาทุ นจํานวน 1,286.50 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 200.66 ล้านบาท และราคาทุ นจํานวน
1,338.65 ล้า นบาท มู ล ค่ า ตามบัญ ชี 205.75 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และที่ จ ะมี ข้ ึ น ในภายหน้ า เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยห้าแห่ งมีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน 2,939.20 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 364,209 บาท และราคาทุน
2,755.01 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 358,549 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาํ ที่ดิน พร้อมอาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ที่มีอยูแ่ ล้ว ราคาทุนจํานวน 636.74 ล้านบาท และ 631.83 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าตามบัญชี 265.78
ล้านบาท และ 283.91 ล้านบาท ตามลําดับ และที่ จะมี ข้ ึ นในอนาคตไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่ บ ริ ษทั ฯ
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณ ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน 1,284.77 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 12,253 บาท และราคาทุน 823.35
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 11,283 บาท ตามลําดับ
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14. สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ภภาษี
าษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557มีมีดดงั งั นีนี้ ้
(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ภภาษี
าษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี 358,270,607.78
358,270,607.78 299,062,034.37
299,062,034.37 278,134,534.71
278,134,534.71 205,250,387.51
205,250,387.51
หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี
(100,800.00)
(100,800.00) (100,800.00)
(100,800.00)
--สุสุททธิธิ
358,169,807.78
358,169,807.78 298,961,234.37
298,961,234.37 278,134,534.71
278,134,534.71 205,250,387.51
205,250,387.51

รายการเคลื
รายการเคลื่อ่อนไหวของสิ
นไหวของสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชีทที่เกิี่เกิดดขึขึ้ น้ นในระหว่
ในระหว่าางปีงปี
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557มีมีดดงั งั นีนี้ ้

สิสินนทรัทรัพพย์ย์ภภาษีาษีเงิเงินนได้ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี
ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าและลู
าและลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น
สิสินนค้ค้าคงเหลื
าคงเหลืออ
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
ไก่ไก่ปปู่ ยู่่ ย่าพัาพันนธุธุ์ ์
ไก่ไก่พพ่อ่อแม่แม่พพนั นั ธุธุ์ ์
ทีที่ด่ดินินอาคารและอุ
อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์
ภาระผู
ภาระผูกกพัพันนผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
ขาดทุ
ขาดทุนนภาษี
ภาษียยกมาไม่
กมาไม่เกิเกินน55ปีปี
รวม
รวม
หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นภาษี
ภาษีเงิเงินนได้ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชี
เจ้เจ้าหนี
าหนี้ ก้ การค้
ารค้าและเจ้
าและเจ้าหนี
าหนี้ อ้ อื่นื่น
รวม
รวม
สุสุททธิธิ

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
ณณวัวันนทีที่ ่
บับันนทึทึกกเป็เป็นน
บับันนทึทึกกเป็เป็นน
ณณวัวันนทีที่ ่
11มกราคม
มกราคม2558
2558 รายได้
รายได้หหรื รืออ
รายได้
รายได้หหรื รืออ 3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
่ายใน ค่ค่าใช้
่ายใน
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายใน
าใช้จจ่ายใน
กํกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนน กํกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
(หมายเหตุ
(หมายเหตุฯฯ27.1)
27.1) เบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น
(หมายเหตุ
(หมายเหตุฯฯ27.2)
27.2)

(หน่
(หน่ววยย: :บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ ่
บับันนทึทึกกเป็เป็นน
บับันนทึทึกกเป็เป็นน
ณณวัวันนทีที่ ่
11มกราคม
มกราคม2558
2558 รายได้
รายได้หหรื รืออ
รายได้
รายได้หหรื รืออ 3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
่ายใน ค่ค่าใช้
่ายใน
ค่ค่าใช้
าใช้จจ่ายใน
าใช้จจ่ายใน
กํกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนน กํกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
(หมายเหตุฯฯ27.1)
27.1) เบ็เบ็ดดเสร็
(หมายเหตุ
เสร็จจอือื่น่น
(หมายเหตุ
(หมายเหตุฯฯ27.2)
27.2)

5,641,714.30
5,641,714.30
2,288,459.61
2,288,459.61
16,785,536.90
16,785,536.90
3,888,721.78
3,888,721.78
19,241,046.71
19,241,046.71
312,912.80
312,912.80
54,745,301.03
54,745,301.03
196,158,341.24
196,158,341.24
299,062,034.37
299,062,034.37

(1,019,415.68)
(1,019,415.68)
- - 4,622,298.62
4,622,298.62
22,185.02
22,185.02
- - 2,310,644.63
2,310,644.63
-- - 16,785,536.90
16,785,536.90
(2,489,624.35)
(2,489,624.35)
- - 1,399,097.43
1,399,097.43
(3,998,688.96)
(3,998,688.96)
- - 15,242,357.75
15,242,357.75
(136,482.13)
(136,482.13)
-176,430.67
176,430.67
8,295,245.97
8,295,245.97 (2,230,127.72)
(2,230,127.72) 60,810,419.28
60,810,419.28
60,765,481.26
60,765,481.26
- - 256,923,822.50
256,923,822.50
61,438,701.13
61,438,701.13 (2,230,127.72)
(2,230,127.72) 358,270,607.78
358,270,607.78

--1,571,681.39
1,571,681.39 481,305.71
481,305.71
16,785,536.90
16,785,536.90
-------22,538,059.80
22,538,059.80 1,325,530.25
1,325,530.25
164,355,109.42
164,355,109.42 70,904,054.24
70,904,054.24
205,250,387.51
205,250,387.51 72,710,890.20
72,710,890.20

------173,257.00
173,257.00
-173,257.00
173,257.00

-2,052,987.10
2,052,987.10
16,785,536.90
16,785,536.90
---24,036,847.05
24,036,847.05
235,259,163.66
235,259,163.66
278,134,534.71
278,134,534.71

(100,800.00)
(100,800.00)
-- - (100,800.00)
(100,800.00)
(100,800.00)
(100,800.00)
-- - (100,800.00)
(100,800.00)
298,961,234.37
298,961,234.37 61,438,701.13
61,438,701.13 (2,230,127.72)
(2,230,127.72) 358,169,807.78
358,169,807.78

----205,250,387.51
205,250,387.51 72,710,890.20
72,710,890.20

--173,257.00
173,257.00

--278,134,534.71
278,134,534.71
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2557 รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6,278,546.82
สิ นค้าคงเหลือ
4,013,715.55
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม 16,785,536.90
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
16,927,023.72
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
474,914.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
51,942,302.09
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
144,384,365.59
รวม
240,806,405.28

(636,832.52)
5,641,714.30
(1,725,255.94)
2,288,459.61
- 16,785,536.90
3,888,721.78
3,888,721.78
2,314,022.99 19,241,046.71
(162,001.81)
312,912.80
2,802,998.94 54,745,301.03
51,773,975.65 196,158,341.24
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

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(100,800.00)
(100,800.00)
(100,800.00)
(100,800.00)
58,154,829.09 298,961,234.37

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

240,806,405.28

15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

22,397,091.12
6,316,495.57
28,713,586.69
5,662,305.49
34,375,892.18
(12,369,118.45)
(4,363,799.09)
(16,732,917.54)
(4,887,957.40)
(21,620,874.94)
11,980,669.15
12,755,017.24

ค่ าตัดจําหน่ ายที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,363,799.09
4,887,957.40
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16. สิ นเชื่อและการคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิ ต
และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31.1 ซึ่งคํ้าประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่และที่จะมีข้ ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะยาวจาก
บุ คคลที่ เกี่ยวข้องกันวงเงิ นร่ วมจํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยไม่เกิ นร้ อยละ 5.50 ต่อปี
และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิ น 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 และ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
17. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,785,000,000.00 1,175,000,000.00 1,480,000,000.00 980,000,000.00
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
2,097,195.68
2,050,250.14
รวม
1,787,097,195.68 1,177,050,250.14 1,480,000,000.00 980,000,000.00

17.1 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขดังนี้
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
305.00 ล้านบาท เป็ นเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดื อน
โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.78-1.80 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยสองแห่งมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
195.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1-2 เดือน
โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.20-2.30 ต่อปี
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,480.00
ล้านบาท และ 980.00 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋
สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดื อน และเมื่ อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 1.75-1.80 ต่อปี
และ 2.20-2.35 ต่อปี ตามลําดับ
17.2 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทภายใต้เงื่อนไข
สัญญาทรัสต์รีซีท กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 16
18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
514,385.00 58,065,271.32
572,409,225.60 607,673,813.62
572,923,610.60 665,739,084.94
1,980.68
1,069,200.26
41,644,790.20 63,961,755.36
25,315,547.41 18,188,156.27
895,620.72
1,238,279.99
148,978,220.03 135,822,935.81
23,776,867.02
9,444,361.02
240,613,026.06 229,724,688.71
813,536,636.66 895,463,773.65

194

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
352,847,735.67 20,205,023.33
104,240,607.18 113,759,593.81
457,088,342.85 133,964,617.14
80,054.03
1,148,435.26
13,318,774.31 10,517,617.76
6,772,321.44
9,861,350.39
700,684.94
461,531.25
76,203,969.57 64,082,220.50
7,720,874.22
3,798,659.83
104,796,678.51 89,869,814.99
561,885,021.36 223,834,432.13
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19.19.เงิเงินนกูย้กูมื ย้ ระยะยาวจากสถาบั
มื ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
ประกอบด้
ประกอบด้วยวย

(หน่
(หน่
วยว:ยบาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
ณ ณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
ณ ณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
เงินเงิกูนย้ กูมื ย้ ระยะยาวจากสถาบั
มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
นการเงิ
นน
558,340,000.00
558,340,000.00 455,000,000.00
455,000,000.00 558,340,000.00
558,340,000.00 375,000,000.00
375,000,000.00
หักหักส่ วส่นของเงิ
วนของเงิ
นกูนย้ กูมื ย้ ระยะยาวที
มื ระยะยาวที
่ถึง่ถกํึงากํหนดชํ
าหนดชํ
าระในหนึ
าระในหนึ
่ งปี่ งปี (283,320,000.00)
(283,320,000.00)(230,000,000.00)
(230,000,000.00) (283,320,000.00)
(283,320,000.00) (150,000,000.00)
(150,000,000.00)
สุ ทสุธิทธิ
275,020,000.00
275,020,000.00 225,000,000.00
225,000,000.00 275,020,000.00
275,020,000.00 225,000,000.00
225,000,000.00

มีดมีงัดนีงั ้ นี้

การเปลี
การเปลี่ ยนแปลงของเงิ
่ ยนแปลงของเงินนกูย้กูืมย้ ระยะยาว
ืมระยะยาวสํสําหรั
าหรับบปี ปีสิ้ สิน้ นสุ สุดวัดนวันที่ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อต้อนต้ปีนปี
กูเ้ พิกูเ้ม่ พิระหว่
ม่ ระหว่
างปีางปี
จ่าจ่ยคืายคื
นระหว่
นระหว่
างปีางปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อปลายปี
อปลายปี

(หน่
(หน่
วยว:ยบาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สําสํหรั
าหรั
บปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม สําสํหรั
าหรั
บปีบสิปี้นสิสุ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
455,000,000.00
455,000,000.00 160,000,000.00
160,000,000.00 375,000,000.00
375,000,000.00
-400,000,000.00
400,000,000.00 450,000,000.00
450,000,000.00 400,000,000.00
400,000,000.00 450,000,000.00
450,000,000.00
(296,660,000.00)
(296,660,000.00)(155,000,000.00)
(155,000,000.00) (216,660,000.00)
(216,660,000.00) (75,000,000.00)
(75,000,000.00)
558,340,000.00
558,340,000.00 455,000,000.00
455,000,000.00 558,340,000.00
558,340,000.00 375,000,000.00
375,000,000.00

- -งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
เงิเงินนกู้ยกูืม้ยืมระยะยาวเป็
ระยะยาวเป็นเงิ
นเงินนกู้ยกูืม้ยืจากสถาบั
มจากสถาบันนการเงิ
การเงินนของบริ
ของบริษษทั ทัย่อย่ยแห่
อยแห่งหนึ
งหนึ่ งโดยมี
่ งโดยมีวงเงิ
วงเงินนกู้กู้
400.00
400.00ล้าล้นบาท
านบาทโดยมี
โดยมียอดคงเหลื
ยอดคงเหลือ อวันวันที่ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2557
2557จําจํนวน
านวน80.00
80.00ล้าล้นบาท
านบาทซึ่งซึมี่ งกมีาํกหนดจ่
าํ หนดจ่ายคื
ายคืนน
เงิเงินนต้นต้นทุทุก ก3 3เดืเดือนอนจําจํนวน
านวน2020งวด
งวดงวดละ
งวดละ20.00
20.00ล้าล้นบาท
านบาทเริเริ่ ม่ ชํมาชํระงวดแรกในวั
าระงวดแรกในวันนทํทําการสุ
าการสุดท้ดท้ายของ
ายของ
เดืเดือนที
อนที่ 13่ 13นันับบแต่แต่เดืเอดืนที
อนที่ ม่ีกมารเบิ
ีการเบิกรักบรับเงิเงินนกูง้กูวดแรกเป็
ง้ วดแรกเป็นต้นต้นนไปไปและงวดต่
และงวดต่อ อๆๆไปชํ
ไปชําระทุ
าระทุกวักนวันทํทําการ
าการ
สุ สุดท้ดท้ายของเดื
ายของเดือนที
อนที่ ถึง่ ถกํึ งากํหนดชํ
าหนดชําระ
าระโดยมี
โดยมีการคิ
การคิดดอกเบี
ดดอกเบี้ ยตั้ ย้ งตัแต่
อนที่ 1่ 1นันับบแต่แต่เดืเอดืนที
อนที่มี่กมารเบิ
ีการเบิกรักบรับ
้ งแต่เดืเอดืนที
เงิเงินนกูง้กูวดแรกถึ
ง้ วดแรกถึงเดืงเดือนที
อนที่ 12่ 12ในอั
ในอัตราเท่
ตราเท่ากัาบกับอัตอัราดอกเบี
ตราดอกเบี้ ย ้ ยTHBFIX
THBFIXบวกด้
บวกด้วยอั
วยอัตราดอกเบี
ตราดอกเบี้ ยร้้ ยอร้ยละ
อยละ1.35
1.35
และตั
และตั
อนที่ 13่ 13เป็เป็นนต้นต้นไปไปในอั
ในอัตราดอกเบี
ตราดอกเบี้ ย ้ ยTHBFIX
THBFIXบวกด้
บวกด้วยอั
วยอัตราดอกเบี
ตราดอกเบี้ ยร้้ ยอร้ยละ
อยละ1.75
1.75
้งแต่
้งแต่เดืเอดืนที
เงิเงินนกูย้กูมื ย้ ระยะยาวทั
มื ระยะยาวทั
านวนของบริษษทั ย่ทั อย่ยมี
อยมีที่ทดินี่ดินพร้พร้อมสิ
อมสิ่ งปลู
กสร้างที
างที่มีอ่มยูีอแ่ ยูล้แ่ วล้และที
วและที่จะมี
่จะมีข้ ึนข้ ึน
่ งปลูกสร้
้ งจํ้ งาจํนวนของบริ
่ วมคํ
ในภายหน้
ในภายหน้าจากโครงการขยายกํ
าจากโครงการขยายกําลัางลัการผลิ
งการผลิตฟาร์
ตฟาร์มเลี
มเลี้ ยงไก่
และมีบบริ ษริ ทษั ทใหญ่
ั ใหญ่ร่วรมคํ
้ ยงไก่และมี
้ าประกั
้ าประกันน
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯ
มีวงเงินกู้ 2 วงเงิน ดังนี้
- วงเงินที่ 1 วงเงิน 450.00 ล้านบาท มียอดคงเหลือ จํานวน 225.00 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนด
จ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน จํานวน 12 งวด งวดละ 37.50 ล้านบาท เริ่ มชําระ
งวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2557 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.71 ต่อปี
- วงเงิ นที่ 2 วงเงิ น 400.00 ล้านบาท มี ยอดคงเหลื อ จํานวน 333.34 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนด
จ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน จํานวน 12 งวด งวดละ 33.33 ล้านบาท และในงวด
สุ ดท้ายตกลงชําระเท่ากับจํานวนเงิ นต้นและดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างตามสัญญาให้ครบถ้วน
เริ่ มชําระงวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2558 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนการให้บริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
315,127,893.31 292,256,087.27 127,514,467.76 118,376,925.62
30,036,302.00 15,936,492.76 14,994,974.00 6,799,301.09
7,947,763.00 9,984,483.28 3,366,987.00 4,289,691.05
(5,876,165.31)
- 1,984,616.24
(8,353,436.00) (3,049,170.00) (4,786,396.00) (1,951,450.00)
338,882,357.00 315,127,893.31 143,074,649.00 127,514,467.76

การเปลี่ยนแปลงผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่
รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งรวมไว้ในกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รับรู ้ในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(5,876,165.31)
- 1,984,616.24
(5,876,165.31)
- 1,984,616.24
-
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5555
มีมีดดงั งั นีนี้ ้

ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายที
ยที่ร่รับับรูรู้ใ้ในงบกํ
นงบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจสํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557

รัรับบรูรู้ ใ้ ในกํ
นกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนน
ต้ต้นนทุทุนนขาย
ขาย
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการบริ
ยในการบริหหาราร
รวม
รวม

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
26,087,407.78
26,087,407.78 18,698,093.01
18,698,093.01 12,497,743.00
12,497,743.00 8,707,241.12
8,707,241.12
11,896,657.22
11,896,657.22 7,222,883.03
7,222,883.03 5,864,218.00
5,864,218.00 2,381,751.02
2,381,751.02
37,984,065.00
37,984,065.00 25,920,976.04
25,920,976.04 18,361,961.00
18,361,961.00 11,088,992.14
11,088,992.14
(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557

รัรับบรูรู้ ใ้ ในกํ
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น
(กํ(กําาไร)ขาดทุ
ไร)ขาดทุนนจากการประมาณการ
จากการประมาณการ
ตามหลั
ตามหลักกคณิ
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์ปประกั
ระกันนภัภัยย (5,876,165.31)
(5,876,165.31)

-- 1,984,616.24
1,984,616.24

ข้ข้ออสมมติ
สมมติฐฐานหลั
านหลักกทีที่ส่สําําคัคัญญในการประมาณการตามหลั
ในการประมาณการตามหลักกการคณิ
การคณิตตศาสตร์
ศาสตร์ปประกั
ระกันนภัภัยยสํสําาหรั
หรับบปีปี
สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557มีมีดดงั งั นีนี้ ้

อัอัตตราคิ
ราคิดดลด
ลด
อัอัตตราการขึ
ราการขึ้ น้ นเงิเงินนเดืเดืออนโดยเฉลี
นโดยเฉลี่ย่ย
อัอัตตราการหมุ
ราการหมุนนเวีเวียยนพนั
นพนักกงาน
งาน
อายุ
อายุเกษี
เกษียยณณ

สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
ร้ร้ออยละ
ยละ2.60
2.60
ร้ร้ออยละ
ยละ3.65
3.65
ร้ร้ออยละ
ยละ5.00
5.00
ร้ร้ออยละ
ยละ5.00
5.00
ตามช่
ตามช่ววงอายุ
งอายุขของพนั
องพนักกงาน
งาน
ร้ร้ออยละ
ยละ0.01-1.00
0.01-1.00
5555ปีปี
5555ปีปี
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21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชี
37,489,180.34 38,812,327.88
หัก ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีภายในหนึ่งปี (1,323,147.54) (1,323,147.54)
สุ ทธิ
36,166,032.80 37,489,180.34
เงินคํ้าประกัน
23,156,237.33 30,644,338.06
รวม
59,322,270.13 68,133,518.40

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
15,270,070.33 14,851,121.70
15,270,070.33 14,851,121.70

การเปลี่ยนแปลงของค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
38,812,327.88
40,135,475.42
(1,323,147.54)
(1,323,147.54)
37,489,180.34
38,812,327.88

ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีตน้ ปี
หัก สิ ทธิการเช่าที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ ง เป็ นค่าตอบแทนจากสัญญาเช่ าที่ดินกับบริ ษทั ฯ แห่ งหนึ่ ง มีกาํ หนดระยะเวลาเช่ า 30 ปี โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด 6 เดือน หลังจากวันที่จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า ณ สํานักงานที่ดินแล้วเสร็ จ
เป็ นต้นไป (“เป็ นวันเริ่ มต้นการเช่า”) ซึ่ งรับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวตามวิธีเส้นตรง
นับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าที่ ดินเริ่ มมี ผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีมูลค่าที่จะได้รับชําระจน
สิ้ นสุ ดสัญญาดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1.51
1.51
6.35
6.20
47.44
49.11
55.30
56.82

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
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22.
22. ทุทุนนเรืเรืออนหุ
นหุน้ น้
การเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงของทุ
นแปลงของทุนนเรืเรืออนหุ
นหุน้ น้ สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558มีมีดดงั งั นีนี้ ้
จํจําานวนหุ
นวนหุน้ น้
(หน่
(หน่ววยย::หุหุน้ น้ ))

หุหุน้ น้ สามั
สามัญญ
(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)

ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน(มู(มูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ ละ
ละ1.00
1.00บาท)
บาท)
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2558
2558
ออกหุ
ออกหุน้ น้ เพิเพิ่ม่มระหว่
ระหว่าางปีงปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

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

ทุทุนนทีที่อ่ออกและเรี
อกและเรียยกชํ
กชําาระแล้
ระแล้วว(มู(มูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ ละ
ละ1.00
1.00บาท)
บาท)
ณณวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม2558
2558
ออกหุ
ออกหุน้ น้ เพิเพิ่ม่มระหว่
ระหว่าางปีงปี
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558

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

การจั
การจัดดการความเสี
การความเสี่ ย่ ยงในส่
งในส่ววนทุ
นทุนน
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ขของบริ
องบริษษทั ทั ฯฯและบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยในการบริ
ยในการบริหหารทางการเงิ
ารทางการเงินนคืคืออการดํ
การดําารงไว้
รงไว้ซซ่ ึ ง่ ึ ง
ความสามารถในการดํ
ความสามารถในการดําาเนิเนินนงานอย่
งานอย่าางต่
งต่ออเนืเนื่ อ่ องงการดํ
การดําารงไว้
รงไว้ซซ่ ึ ง่ ึ งโครงสร้
โครงสร้าางของทุ
งของทุนนทีที่เ่หมาะสมและการรั
เหมาะสมและการรักกษา
ษา
อัอัตตราส่
ราส่ววนหนี
นหนี้ ส้ สิ นิ นต่ต่ออทุทุนนไม่
ไม่ใให้ห้เกิเกินนข้ข้ออกํกําาหนดของสั
หนดของสัญญญาเงิ
ญาเงินนกูกูย้ ย้ มื มื
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557งบการเงิ
งบการเงินนรวมแสดงอั
รวมแสดงอัตตราส่
ราส่ววนหนี
นหนี้ ส้ สิ นิ นต่ต่ออทุทุนนเป็เป็นน0.59
0.59::11
และ
และ0.57
0.57::11ตามลํ
ตามลําาดัดับบและงบการเงิ
และงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการแสดงอั
การแสดงอัตตราส่
ราส่ววนหนี
นหนี้ ส้ สิ นิ นต่ต่ออทุทุนนเป็เป็นน1.44
1.44::11และ
และ
0.79
0.79::11ตามลํ
ตามลําาดัดับบ
23.
23. ส่ส่ววนเกิ
นเกินนทุทุนนและสํ
และสําารองตามกฎหมาย
รองตามกฎหมาย
ส่ส่ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้
ตามบทบัญญญัญัตติ แิ แห่ห่งงพระราชบั
พระราชบัญญญัญัตติ บิ บริริษษทั ทั มหาชนจํ
มหาชนจําากักัดด พ.ศ.
พ.ศ. 2535
2535 มาตรา
มาตรา 51
51 ในกรณี
ในกรณี
ตามบทบั
เสนอขายหุน้ น้ สูสูงงกว่
กว่าามูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ ทีที่จ่จดทะเบี
ดทะเบียยนไว้
นไว้บริ
บริษษทั ทั ต้ต้อองนํ
งนําาค่ค่าาหุหุ้น้นส่ส่ววนเกิ
นเกินนนีนี้ ต้ ต้ งั ้ งั เป็เป็นนทุทุนนสํสําารอง
รอง
ทีที่บ่บริริษษทั ทั ฯฯเสนอขายหุ
(“ส่ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ ”)”)ส่ส่ววนเกิ
นเกินนมูมูลลค่ค่าาหุหุน้ น้ นีนี้ จ้ จะนํ
ะนําาไปจ่
ไปจ่าายเป็
ยเป็นนเงิเงินนปัปันนผลไม่
ผลไม่ไได้ด้
(“ส่
สํสําารองตามกฎหมาย
รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญญัญัตติ แิ แห่ห่งงพระราชบั
พระราชบัญญญัญัตติ บิ บริริษษทั ทั มหาชนจํ
มหาชนจําากักัดดพ.ศ.
พ.ศ.2535
2535มาตรา
มาตรา116
116บริ
บริษษทั ทั ฯฯ
ตามบทบั
จะต้อองจั
งจัดดสรรทุ
สรรทุนนสํสําารอง
รอง(“สํ
(“สําารองตามกฎหมาย”)
รองตามกฎหมาย”)อย่
อย่าางน้
งน้ออยร้
ยร้ออยละ
ยละ55ของกํ
ของกําาไรสุ
ไรสุททธิธิปประจํ
ระจําาปีปีหลั
หลังงจาก
จาก
จะต้
ขาดทุนนสะสมยกมา
สะสมยกมา(ถ้(ถ้าามีมี))จนกว่
จนกว่าาสํสําารองดั
รองดังงกล่
กล่าาวมี
วมีจจาํ าํ นวนไม่
นวนไม่นนอ้ อ้ ยกว่
ยกว่าาร้ร้ออยละ
ยละ1010ของทุ
ของทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนน
หัหักกขาดทุ
รองนี้ จ้ จะนํ
ะนําาไปจ่
ไปจ่าายเป็
ยเป็นเงิ
นเงินนปัปันนผลไม่
ผลไม่ไได้ด้ทัทั้ ง้ งนีนี้ บ้ บริริษษทั ทั ฯฯ ได้
ได้จจดั ดั สรรทุ
สรรทุนนสํสําารองตามกฎหมายครบ
รองตามกฎหมายครบ
เงิเงินนสํสําารองนี
ยละ1010ของทุ
ของทุนนจดทะเบี
จดทะเบียยนตามที
นตามที่ก่กฎหมายกํ
ฎหมายกําาหนดแล้
หนดแล้วว
ร้ร้ออยละ
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24. เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับเงิ นสนับสนุ นจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดําเนิ นงานเพื่อการก่อสร้าง
และติ ด ตั้ง ระบบก๊ า ซชี วภาพในโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ตก๊ าซชี วภาพ สนับ สนุ น โดย กองทุ น เพื่ อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 6.03
ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็ นงวด ดังนี้
งวดที่ จํานวนเงิน
ล้านบาท
1
0.90
2
1.81
3
1.21
4
1.51

5
รวม

0.60
6.03

เงื่อนไขการจ่ายเงิน
-

เมื่อทําสัญญากับ มช.แล้วเสร็ จสมบูรณ์
เมื่อดําเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็ จรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
เมื่อดําเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งแล้วเสร็ จทั้งหมด
เริ่ มต้นเดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชี วภาพได้ และมีการนํา
ก๊าซชี วภาพที่ผลิตได้ไปใช้เพื่อผลิตเป็ นพลังงานทดแทนคิดเป็ น
ค่าพลังงานเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
- เมื่อดําเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน

ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ ต้อ งดํา เนิ น การก่ อ สร้ า งและติ ด ตั้ง ระบบให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 24 เดื อ น
นับตั้งแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา กรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดําเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด มช.
มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาหรื อยกเลิ กการจ่ายเงิ นสนับสนุ นแก่บริ ษทั ฯ ที่ ยงั คงเหลื อทั้งหมดหรื อบางส่ วน
และมีสิทธิ ริบหลักคํ้าประกันตามสัญญานี้ เป็ นเบี้ ยปรับทั้งหมดหรื อบางส่ วน รวมทั้งมีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสี ยหายอื่นๆ (ถ้ามี) จากบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายในการดําเนิ นงานของ มช. เว้นแต่งานล่าช้า
จากเหตุสุดวิสัย และบริ ษทั ฯ ยังมีภาระผูกพันจากสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในโครงการดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะต้องชําระค่าที่ปรึ กษาในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ได้รับตามสัญญาการดําเนิ นงานเพื่อการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ โดยจ่ายชําระค่าที่ปรึ กษาดังกล่าวตามเงื่อนไขการจ่ายเงินข้างต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ นรายได้อื่น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวนเงิน 0.45 ล้านบาท
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25.25.การจ่
การจ่ายเงิ
ายเงินนปัปันนผลผล
ตามรายงานการประชุ
ตามรายงานการประชุมมสามั
สามัญญผูผูถ้ ถื้อื อหุหุ้น้นประจํ
ประจําปีาปี2558
2558เมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ 10
่ 10เมษายน
เมษายน2558
2558มีมีมมติติเป็เป็นน
เอกฉั
เอกฉันนท์ท์ออนุนุมมตั ตัิให้ิให้มมีกีการจ่
ารจ่ายเงิ
ายเงินนปัปันนผลจากการดํ
ผลจากการดําเนิ
าเนินนงานของปี
งานของปี2557
2557โดยเสนอจ่
โดยเสนอจ่ายเงิ
ายเงินนปัปันนผลหุ
ผลหุ้น้นละละ
0.40
0.40บาท
บาทจํจํานวนหุ
านวนหุ้น้นสามั
สามัญญทีที่ ม่ มีสีสิ ทิ ทธิธิไได้ด้รับรับเงิเงินนปัปันนผลมี
ผลมีจจาํ นวน
าํ นวน1,253,821,000
1,253,821,000หุหุ้น้นเป็เป็นจํ
นจํานวน
านวน501.53
501.53
ล้ล้านบาท
านบาท(จ่(จ่ายจริ
ายจริงจํงาจํนวน
านวน501.43
501.43ล้ล้านบาท)
านบาท)ปัปัจจุจบจุบนั นั จ่าจ่ยเงิ
ายเงินนปัปันนผลแล้
ผลแล้วทัวทั้งจํ้งาจํนวน
านวน
ตามรายงานการประชุ
ตามรายงานการประชุมมสามั
สามัญญผูผูถ้ ถื้อือหุหุ้น้นประจํ
ประจําปีาปี2557
2557เมืเมื่ อ่ อวัวันนทีที่ 4่ 4เมษายน
เมษายน2557
2557มีมีมมติติเป็เป็นน
เอกฉั
เอกฉันนท์ท์ออนุนุมมตั ตัิให้ิให้มมีกีการจ่
ารจ่ายเงิ
ายเงินนปัปันนผลจากการดํ
ผลจากการดําเนิ
าเนินนงานของปี
งานของปี2556
2556โดยเสนอจ่
โดยเสนอจ่ายเงิ
ายเงินนปัปันนผลหุ
ผลหุ้น้นละละ
0.35
0.35บาท
บาทจํจํานวนหุ
านวนหุ้น้นสามั
สามัญญทีที่ ม่ มีสีสิ ทิ ทธิธิไได้ด้รับรับเงิเงินนปัปันนผลมี
ผลมีจจาํ นวน
าํ นวน1,253,821,000
1,253,821,000หุหุ้น้นเป็เป็นจํ
นจํานวน
านวน438.84
438.84
ล้ล้านบาท
านบาท(จ่(จ่ายจริ
ายจริงจํงาจํนวน
านวน438.74
438.74ล้ล้านบาท)
านบาท)
่ายตามลักกษณะ
26.26.ค่ค่าใช้
าใช้จ่าจยตามลั
ษณะ
ประกอบด้
ประกอบด้วยวย

(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
สําสํหรั
าหรับปีบสิปี ้นสิ้นสุ ดสุวัดนวัทีน่ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม
สําสํหรั
าหรับปีบสิปี ้นสิ้นสุ ดสุวัดนวัทีน่ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
การเปลี
การเปลี่ยนแปลงในสิ
่ยนแปลงในสินนค้าค้สําาสํเร็าเร็จรูจปรู และงานระหว่
ปและงานระหว่างทํ
างทํา า 24,212,599.30
24,212,599.30 (2,252,004.81)
(2,252,004.81) (25,333,218.76)
(25,333,218.76) 79,375,257.82
79,375,257.82
่ายการผลิตอืต่นอื่น
วัตวัถุตดถุิบดิใช้
บใช้ไปและค่
ไปและค่าใช้
าใช้จ่าจยการผลิ
11,130,268,863.05
11,130,268,863.05 12,253,502,554.02
12,253,502,554.02 5,903,620,090.23
5,903,620,090.23 5,786,423,516.50
5,786,423,516.50
(โอนกลั
(โอนกลับ)ขาดทุ
บ)ขาดทุนนจากมู
จากมูลค่ลาค่สิานสิ นค้าค้คงเหลื
าคงเหลือลดลง
อลดลง
1,558,197.61
1,558,197.61 (7,933,511.22)
(7,933,511.22) (181,456.84)
(181,456.84) (1,922,349.32)
(1,922,349.32)
่ายพนักงาน
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยพนั
กงาน
2,110,441,099.27
2,110,441,099.27 1,946,830,467.39
1,946,830,467.39 1,095,462,018.13
1,095,462,018.13 1,027,609,417.33
1,027,609,417.33
ค่าค่ตอบแทนผู
าตอบแทนผูบ้ ริบ้ หริ หาราร
76,131,474.90
76,131,474.90 65,780,658.00
65,780,658.00 44,652,072.90
44,652,072.90 40,301,250.00
40,301,250.00
ค่าค่เสืาเสื่ อมราคา
่ อมราคา
583,508,762.17
583,508,762.17 560,274,410.96
560,274,410.96 158,496,281.38
158,496,281.38 176,766,462.98
176,766,462.98
ค่าค่เสืาเสื่ อมพั
่ อมพั
นนธุ์ ธุ์
481,448,419.62
481,448,419.62 440,760,621.87
440,760,621.87
--่ายตัดจ่ดาจ่ยาย
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยตั
4,887,957.40
4,887,957.40
4,363,799.09
4,363,799.09 4,887,957.40
4,887,957.40 4,363,799.09
4,363,799.09
ค่าค่ขนส่
าขนส่ง ง
275,181,383.94
275,181,383.94 322,866,138.62
322,866,138.62 81,251,993.53
81,251,993.53 111,564,246.25
111,564,246.25
ค่าค่เช่าเช่าตามสั
าตามสัญญญาเช่
ญาเช่าดําาดํเนิาเนินนงาน
งาน
23,772,952.09
23,772,952.09 23,031,050.27
23,031,050.27 8,933,153.00
8,933,153.00 8,520,653.00
8,520,653.00
ค่าค่สาธารณู
าสาธารณูปโภค
ปโภค
669,790,267.59
669,790,267.59 662,589,046.58
662,589,046.58 238,234,085.38
238,234,085.38 249,431,639.45
249,431,639.45
ค่าค่ธรรมเนี
าธรรมเนียมยม
10,017,515.39
10,017,515.39
8,614,628.30
8,614,628.30 2,855,476.11
2,855,476.11 3,775,019.20
3,775,019.20
่ายในการเดินนทาง
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยในการเดิ
ทาง
28,651,649.84
28,651,649.84 26,203,265.49
26,203,265.49 7,472,328.84
7,472,328.84 5,542,450.09
5,542,450.09
ค่าค่ส่างส่เสริ
งเสริมการขาย
มการขาย
14,115,304.09
14,115,304.09 12,713,550.05
12,713,550.05
725,733.06
725,733.06
851,437.02
851,437.02
ขาดทุ
ขาดทุนนจากการขายไก่
จากการขายไก่ปู่ย่ปาู่ ย่พัาพั
นนธุ์ปธุ์ลดระวาง
ปลดระวาง
2,329,849.91
2,329,849.91
284,388.61
284,388.61
--ขาดทุ
ขาดทุนจากการขายไก่
นจากการขายไก่พพอ่ แม่
อ่ แม่พพนั ธุนั ์ปธุลดระวาง
์ปลดระวาง
39,540,850.57
39,540,850.57
2,322,139.29
2,322,139.29
--ขาดทุ
ขาดทุนนจากการทํ
จากการทําลายลู
าลายลูกไก่
กไก่
1,297,922.67
1,297,922.67
2,697,850.03
2,697,850.03
--หนีหนี
สงสัยจะสู
ยจะสูญญ
-2,436,463.80
2,436,463.80
--้ ส้ งสั
่ายอื่น่น
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยอื
156,492,626.84
156,492,626.84 174,344,674.59
174,344,674.59 52,356,531.53
52,356,531.53 60,222,993.26
60,222,993.26
รวม
รวม
15,633,647,696.25
15,633,647,696.25 16,499,430,190.93
16,499,430,190.93 7,573,433,045.89
7,573,433,045.89 7,552,825,792.67
7,552,825,792.67
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27. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
27.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
41,858,240.43 16,154,209.31
(61,438,701.13) (58,154,829.09) (72,710,890.20) 44,884,039.23
(19,580,460.70) (42,000,619.78) (72,710,890.20) 44,884,039.23

27.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(5,274,473.31) 11,150,638.62
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
- 2,230,127.72

1,118,331.25
ร้อยละ 0
-

866,284.99
ร้อยละ 20
173,257.00

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
55,264,697.63 (335,744,966.83) 556,327,111.57 252,703,095.22
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
- (67,148,993.37)
- 50,540,619.04

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินปั นผลรับ
ขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่นๆ
รวม
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-
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590,576.20
481,305.71
1,325,530.25
(5,879,988.00)
(164,172,616.46)
235,259,163.66
(454,977.99)
72,710,890.20
72,710,890.20

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)
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พระราชกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกกาตามความในประมวลรั
าตามความในประมวลรัษษฎากรว่
ฎากรว่าาด้ด้ววยการลดอั
ยการลดอัตตราและยกเว้
ราและยกเว้นนรัรัษษฎากร
ฎากร
ฉบั
ฉบับบทีที่ ่530
530พ.ศ.
พ.ศ.2554
2554ลงวั
ลงวันนทีที่ ่2121ธัธันนวาคม
วาคม2554
2554ให้
ให้ลลดอั
ดอัตตราภาษี
ราภาษีเงิเงินนได้
ได้นนิ ติ ติบิบุคุคคลสํ
คลสําาหรั
หรับบกํกําาไรสุ
ไรสุททธิธิ
เป็เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบั
นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญญชีชีไได้ด้แแก่ก่ปปี ี 2555
25552556
2556และ
และ2557
2557จากอั
จากอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ3030เหลื
เหลือออัอัตตรารา
ร้ร้ออยละ
ยละ2323สํสําาหรั
หรับบรอบระยะเวลาบั
รอบระยะเวลาบัญญชีชี 2555
2555ทีที่เ่ริเริ่ ม่ มในหรื
ในหรืออหลั
หลังงวัวันนทีที่ ่11มกราคม
มกราคม2555
2555และร้
และร้ออยละ
ยละ2020
ของกํ
ของกําาไรสุ
ไรสุททธิธิสสําําหรั
หรับบสองรอบระยะเวลาบั
สองรอบระยะเวลาบัญญชีชีถถดั ดั มา
มา(2556
(2556และ
และ2557)
2557)ทีที่เริ่เริ่ ม่ มในหรื
ในหรืออหลั
หลังงวัวันนทีที่ 1่ 1มกราคม
มกราคม
2556
2556และ
และ2557
2557ตามลํ
ตามลําาดัดับบพระราชกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกกาออกตามความในประมวลรั
าออกตามความในประมวลรัษษฎากรว่
ฎากรว่าาด้ด้ววยการลดอั
ยการลดอัตตราและ
ราและ
ยกเว้
ยกเว้นนรัรัษษฎากรฉบั
ฎากรฉบับบทีที่ ่577
577พ.ศ.
พ.ศ.2557
2557ลงวั
ลงวันนทีที่ ่1010พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2557
2557ขยายเวลาการลดอั
ขยายเวลาการลดอัตตราภาษี
ราภาษีเงิเงินนได้
ได้
นินิตติบิบุคุคคลร้
คลร้ออยละ
ยละ2020สํสําาหรั
หรับบรอบระยะเวลาบั
รอบระยะเวลาบัญญชีชีปปี ี 2558
2558ทีที่เริ่เริ่ ม่ มในหรื
ในหรืออหลั
หลังงวัวันนทีที่ ่11มกราคม
มกราคม2558
2558
กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั ใช้
ใช้ออตั ตั ราภาษี
ราภาษีเงิเงินนได้
ได้ทที่ลี่ลดลงเหลื
ดลงเหลืออร้ร้ออยละ
ยละ2020ในการวั
ในการวัดดมูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ น
ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้
ได้รรอการตั
อการตัดดบับัญญชีชีณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557ตามคํ
ตามคําาชีชี้ แ้ แจงของสภาวิ
จงของสภาวิชชาชีาชีพพบับัญญชีชีทที่อี่ออก
อก
ในปี
ในปี 2555
2555
28.
28. กํกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)ต่)ต่ออหุหุน้ น้ ขัขั้ น้ นพืพื้น้นฐาน
ฐาน
กํกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)ต่)ต่ออหุหุ้น้นขัขั้ น้ นพืพื้ น้ นฐานคํ
ฐานคําานวณโดยหารกํ
นวณโดยหารกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)สํ)สําาหรั
หรับบปีปีทีที่ เ่ป็เป็นของผู
นของผูถ้ ถ้ ือือหุหุ้น้น
ของบริ
ของบริษษทั ทั ฯฯ(ไม่
(ไม่รรวมกํ
วมกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น))ด้ด้ววยจํ
ยจําานวนหุ
นวนหุน้ น้ สามั
สามัญญทีที่อ่ออกจํ
อกจําาหน่
หน่าายแล้
ยแล้ววระหว่
ระหว่าางปีงปี
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
2558
2558
2557
2557
กํกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)สํ)สําาหรั
หรับบปีปี (หน่
(หน่ววยย: :บาท)
บาท)
1,194,917,501.72
1,194,917,501.72 1,779,589,781.57
1,779,589,781.57 (207,769,379.00)
(207,769,379.00) 764,146,167.56
764,146,167.56
จํจําานวนหุ
นวนหุน้ น้ สามั
สามัญญทีที่อ่ออกจํ
อกจําาหน่
หน่าายแล้
ยแล้วว(หน่
(หน่ววยย: :หุหุน้ น้ )) 1,253,821,000
1,253,821,000 1,253,821,000
1,253,821,000 1,253,821,000
1,253,821,000 1,253,821,000
1,253,821,000
กํกําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)ต่)ต่ออหุหุน้ น้ (บาท/หุ
(บาท/หุน้ น้ ))
0.95
0.95
1.42
1.42
(0.17)
(0.17)
0.61
0.61

29.
29. การเสนอข้
การเสนอข้ออมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินนจํจําาแนกตามส่
แนกตามส่ววนงาน
นงาน
กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั ประกอบธุ
ประกอบธุรรกิกิจจเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบธุธุรรกิกิจจชํชําาแหละไก่
แหละไก่ธุธุรรกิกิจจฟาร์
ฟาร์มมเลีเลี้ ย้ ยงไก่
งไก่เนืเนื้ อ้ อธุธุรรกิกิจจอาหารสั
อาหารสัตตว์ว์
ธุธุรรกิกิจจไก่
ไก่พพ่อ่อแม่
แม่พพนั นั ธุธุ์ ์ธุธุรรกิกิจจจํจําาหน่
หน่าายลู
ยลูกกไก่
ไก่ ธุธุรรกิกิจจผลิ
ผลิตตและจํ
และจําาหน่
หน่าายผลิ
ยผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ออาหารแปรรู
าหารแปรรูปปและธุ
และธุรรกิกิจจ
ไก่
ไก่ปปู่ ยู่่ ย่าาพัพันนธุธุ์ กํ์ กําาไร(ขาดทุ
ไร(ขาดทุนน)จากการดํ
)จากการดําาเนิเนินนงานของแต่
งานของแต่ลละส่
ะส่ววนงานนั
นงานนั้ น้ นเกิเกิดดขึขึ้ น้ นจากยอดรายได้
จากยอดรายได้หหกั กั ต้ต้นนทุทุนนขาย
ขาย
และค่
และค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการขายและบริ
ยในการขายและบริหหารที
ารที่ร่ระบุ
ะบุไได้ด้ขของส่
องส่ววนงานธุ
นงานธุรรกิกิจจนันั้ น้ น
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ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม
ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
6,648.59
4,094.60 4,457.61
573.22
4,978.32 6,250.10
7,221.81
9,072.92 10,707.71
(234.57)
182.00 1,010.71

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

1,084.66
234.60
1,279.29

2,519.71
0.40
801.40

1,357.58
100.58
2,266.20

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจ ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป
162.50
129.00
853.10
1,418.14
7.39
1,580.64
129.00
860.49
40.50
(31.79)
9.58

1,000.65
0.65
587.61

6.62

34.17
2.30
59.52

ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
121.11
153.09
274.20
91.59

400.64
0.04
168.85

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

(13,380.26)
(13,380.26)

16,466.51
16,466.51
1,068.02
248.79
(123.26)
19.58
1,213.13
(1.06)
(18.23)
1,193.84
6,397.41
338.57
5,169.49
3,070.85
14,976.32

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขายสู งกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม 4,054.01
ล้านบาท

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
7,196.20
3,915.33 4,886.72
674.40
4,513.79 6,572.19
7,870.60
8,429.12 11,458.91
448.56
(19.00)
870.79

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
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

1,280.04
78.90
2,289.34

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 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
1,040.42
1.11
674.80
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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
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สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั มีมีลลู กู กค้ค้าารายใหญ่
รายใหญ่ทที่มี่มูลูลค่ค่าาการขายสู
การขายสูงงกว่
กว่าา
ร้ร้ออยละ
ยละ1010ของรายได้
ของรายได้จจากการขายจํ
ากการขายจําานวน
นวน11ราย
รายซึซึ่ ง่ งเป็เป็นนบริ
บริษษทั ทั ทีที่เ่กีเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันนมูมูลลค่ค่าาการขายรวม
การขายรวม3,876.18
3,876.18
ล้ล้าานบาท
นบาท
เกณฑ์
เกณฑ์ใในการกํ
นการกําาหนดราคาโอนระหว่
หนดราคาโอนระหว่าางส่
งส่ววนงานของบริ
นงานของบริษษทั ทั ฯฯกักับบบริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยและบริ
ยและบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
(แสดงไว้
(แสดงไว้ใในหมายเหตุ
นหมายเหตุ5.2)
5.2)
ส่ส่ววนเกณฑ์
นเกณฑ์ใในการกํ
นการกําาหนดราคาโอนระหว่
หนดราคาโอนระหว่าางส่
งส่ววนงานของบริ
นงานของบริษษทั ทั ย่ย่ออยและบริ
ยและบริษษทั ทั ร่ร่ววมที
มที่เกิ่เกิดดขึขึ้ น้ น
ระหว่
ระหว่าางกั
งกันนทีที่ม่มีสีสาระสํ
าระสําาคัคัญญมีมีดดงั งั นีนี้ ้
รายการ
รายการ
ขายสิ
ขายสินนค้ค้าา
ซืซื้ อ้ อสิสินนค้ค้าา
รายได้
รายได้ออื่นื่น

นโยบายการกํ
นโยบายการกําาหนดราคา
หนดราคา
ราคาที
ราคาที่ต่ตกลงร่
กลงร่ววมกั
มกันนโดยอิ
โดยอิงงราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที
ราคาที่ต่ตกลงร่
กลงร่ววมกั
มกันนโดยอิ
โดยอิงงราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาทุ
ราคาทุนนและราคาตลาด
และราคาตลาด

สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558และ
และ2557
2557กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั มีมียยอดขายสุ
อดขายสุททธิธิใในประเทศ
นประเทศ
และต่
และต่าางประเทศต่
งประเทศต่ออยอดขายสุ
ยอดขายสุททธิธิรรวม
วมดัดังงนีนี้ ้
(หน่
(หน่ววยย::ร้ร้ออยละต่
ยละต่ออยอดขายสุ
ยอดขายสุททธิธิรรวม)
วม)
ตามงบการเงิ
ตามงบการเงินนรวม
รวม
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558
2557
2557
81.27
81.27
79.82
79.82
18.73
18.73
20.18
20.18

ยอดขายสุ
ยอดขายสุททธิธิใในประเทศ
นประเทศ
ยอดขายสุ
ยอดขายสุททธิธิตต่า่างประเทศ
งประเทศ
30.
30. เครื
เครื่ อ่ องมื
งมืออทางการเงิ
ทางการเงินน

30.1
30.1 นโยบายการบริ
นโยบายการบริหหารความเสี
ารความเสี่ ย่ ยงทางการเงิ
งทางการเงินน
กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษทั ทั มีมีนนโยบายในการลดความเสี
โยบายในการลดความเสี่ ย่ ยงทางการเงิ
งทางการเงินนโดยใช้
โดยใช้เครื
เครื่ อ่ องมื
งมืออทางการเงิ
ทางการเงินนเกีเกี่ ย่ ยวกั
วกับบ
การทํ
การทําาสัสัญญญาซื
ญาซื้ อ้ อขายเงิ
ขายเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศล่
งประเทศล่ววงหน้
งหน้าา(Forward
(ForwardContract)
Contract)และการทํ
และการทําาสัสัญญญาใช้
ญาใช้ออตั ตั รารา
ดอกเบี
ดอกเบี้ ยคงที
ทนการใช้ออัตัตราตลาด
ราตลาด (Floating
(FloatingInterest
InterestRate)
Rate)อย่
อย่าางไรก็
งไรก็ตตามกลุ
ามกลุ่ ม่ มบริ
บริษษัทัทไม่
ไม่มมี ี
้ ยคงที่ แ่ แทนการใช้
นโยบายที
นโยบายที่จ่จะใช้
ะใช้เครื
เครื่ อ่ องมื
งมืออทางการเงิ
ทางการเงินนดัดังงกล่
กล่าาวเพื
วเพื่อ่อการเก็
การเก็งงกํกําาไรหรื
ไรหรืออเพืเพื่อ่อการค้
การค้าา
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30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

-

มากกว่า
5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

- 362,321,555.68
- 362,321,555.68

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,785,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
283,320,000.00 275,020,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1,800,000,000.00
2,068,320,000.00 275,020,000.00 1,800,000,000.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

-

มากกว่า
5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

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

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,175,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
150,000,000.00 225,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1,942,100,000.00
1,325,000,000.00 225,000,000.00 1,942,100,000.00
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-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

80,000,000.00
80,000,000.00

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

230,170,440.88 592,491,996.56
1,026,632,798.90 1,026,632,798.90
1,256,803,239.78 1,619,124,795.46

0.125-0.375
-

2,097,195.68 1,787,097,195.68
813,536,636.66 813,536,636.66
- 558,340,000.00
- 1,800,000,000.00
815,633,832.34 4,958,973,832.34

1.75-1.80
3.25-3.71
5.50

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

122,789,729.94 269,729,572.84
905,346,995.03 905,346,995.03
1,028,136,724.97 1,175,076,567.87

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.125-0.50
-

2,050,250.14 1,177,050,250.14
2.20-2.35
895,463,773.65 895,463,773.65
- 455,000,000.00 THBFIX+1.75, 3.71
- 1,942,100,000.00
5.50
897,514,023.79 4,469,614,023.79
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อัอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ ยคงที
คงที่ ่
ภายใน
ภายใน
11ปีปี

ปรั
ปรับบขึขึ้ น้ นลง
ลง
ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด

ไม่
ไม่มมี ี
ดอกเบี
ดอกเบี้ ย้ ย

----

44,139,570.69
44,139,570.69
-44,139,570.69
44,139,570.69

14,082,122.39
14,082,122.39
496,762,274.19
496,762,274.19
510,844,396.58
510,844,396.58

58,221,693.08
58,221,693.08
496,762,274.19
496,762,274.19
554,983,967.27
554,983,967.27

0.375
0.375
--

หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทางการเงิ
ทางการเงินน
เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะสั
ระยะสั้ น้ นจากสถาบั
จากสถาบันนการเงิ
การเงินน
1,480,000,000.00
1,480,000,000.00
--เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะสั
ระยะสั้ น้ นจากบริ
จากบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
20,000,000.00
20,000,000.00
--เจ้เจ้าาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น
---เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
283,320,000.00
283,320,000.00 275,020,000.00
275,020,000.00
-เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะยาวจากบุ
ระยะยาวจากบุคคคลที
คลที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
--- 651,200,000.00
651,200,000.00
1,783,320,000.00
1,783,320,000.00 275,020,000.00
275,020,000.00 651,200,000.00
651,200,000.00

-------

--561,885,021.36
561,885,021.36
--561,885,021.36
561,885,021.36

1,480,000,000.00
1,480,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
561,885,021.36
561,885,021.36
558,340,000.00
558,340,000.00
651,200,000.00
651,200,000.00
3,271,425,021.36
3,271,425,021.36

1.75-1.80
1.75-1.80
1.85
1.85
-3.25-3.71
3.25-3.71
5.50
5.50

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสด
สด
ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น

ภายใน
ภายใน
11ถึถึงง55ปีปี

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
อัอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ ย

----

มากกว่
มากกว่าา
55ปีปี

----

รวม
รวม

อัอัตตรารา
ดอกเบี
ดอกเบี้ ย้ ย
(ร้(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี))

(หน่
(หน่ววยย::บาท)
บาท)
งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ ่31
31ธัธันนวาคม
วาคม2557
2557
อัอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ ย

อัอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ ยคงที
คงที่ ่
ภายใน
ภายใน
11ปีปี
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสด
สด
ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น

หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทางการเงิ
ทางการเงินน
เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะสั
ระยะสั้ น้ นจากสถาบั
จากสถาบันนการเงิ
การเงินน
เจ้เจ้าาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น
เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
้
้
เงิเงินนกูกูยยืมืมระยะยาวจากบุ
ระยะยาวจากบุคคคลที
คลที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน

ภายใน
ภายใน
11ถึถึงง55ปีปี

ปรั
ปรับบขึขึ้ น้ นลง
ลง
ตามราคาตลาด
ตามราคาตลาด

ไม่
ไม่มมี ี
ดอกเบี
ดอกเบี้ ย้ ย

----

66,274,513.96
66,274,513.96
-66,274,513.96
66,274,513.96

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

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

0.375
0.375
--

980,000,000.00
980,000,000.00
-----150,000,000.00
150,000,000.00 225,000,000.00
225,000,000.00
---- 670,200,000.00
670,200,000.00
1,130,000,000.00
1,130,000,000.00 225,000,000.00
225,000,000.00 670,200,000.00
670,200,000.00

------

-223,834,432.13
223,834,432.13
--223,834,432.13
223,834,432.13

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

2.20-2.35
2.20-2.35
-3.71
3.71
5.50
5.50

----

มากกว่
มากกว่าา
55ปีปี

----
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รวม
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30.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการรับชําระ
ค่ าสิ นค้า และจ่ายชําระค่าสิ นค้าในสกุ ลเงิ นตราต่ างประเทศโดยการทําสั ญญาซื้ อ-ขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับการรับและจ่ายชําระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ
ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557

สิ นทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
9.22
(ล้านยูโร)
2.63
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
433.51
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 439.61

9.87
327.56
328.57

9.22
2.63
433.51
439.61

9.87
327.56
328.57

หนีส้ ิ น
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
5.19
(ล้านยูโร)
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
187.62
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 187.89

15.50
0.16
522.03
523.59

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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นอกเหนื
นอกเหนืออจากรายการที
จากรายการที่ ไ่ ได้ด้ททาํ าํการป้
การป้อองกังกันนความเสี
ความเสี่ ย่ ยงไว้
งไว้แแล้ล้ววกลุ
กลุ่ ม่มบริบริษษทั ทั มีมีหหนีนี้ ส้ สิ นิ นทีที่ไ่ไม่ม่ไได้ด้
ป้ป้อองกังกันนความเสี
ความเสี่ ย่ ยงงโดยมี
โดยมีรรายละเอี
ายละเอียยดดั
ดดังงนีนี้ ้
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม ณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม
2558
2558 2557
2557
2558
2558
2557
2557
หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทีที่ไ่ไม่ม่ไได้ด้ปป้ อ้ องกังกันนความเสี
ความเสี่ ย่ ยงง
(ล้(ล้าานดอลล่
นดอลล่าาร์ร์สสหรั
หรัฐฐอเมริ
อเมริกกา)า)
(ล้(ล้าานยู
นยูโโร)ร)

0.85
0.85
0.11
0.11

0.33
0.33
0.06
0.06

0.04
0.04
--

-0.06
0.06

30.4
30.4 ความเสี
ความเสี่ ย่ ยงด้งด้าานการให้
นการให้สสิ นิ นเชืเชื่อ่อ
บริ
บริษษทั ทั ฯฯมีมีคความเสี
วามเสี่ ย่ ยงด้
งด้าานการให้
นการให้สสิ นิ นเชืเชื่อ่อไม่
ไม่มมากนั
ากนักกเนืเนื่ อ่ องจากในส่
งจากในส่ววนที
นที่เป็่เป็นการส่
นการส่งงออก
ออก
บริบริษษทั ทั ฯฯให้
ให้ลลูกูกค้ค้าาโอนเงิ
โอนเงินนให้
ให้บบริริษษทั ทั ฯฯก่ก่ออนจึ
นจึงงจะส่
จะส่งงมอบสิ
มอบสินนค้ค้าาและลู
และลูกกค้ค้าาอีอีกกส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งจะเปิ
จะเปิดเลตเตอร์
ดเลตเตอร์
ออฟเครดิ
ออฟเครดิตตมาให้
มาให้กกบั บั บริบริษษทั ทั ฯฯและเมื
และเมื่ อ่ อทํทําาการส่
การส่งงมอบสิ
มอบสินนค้ค้าาบริบริษษทั ทั ฯฯสามารถขายตั
สามารถขายตัว๋ ว๋ กักับบธนาคารได้
ธนาคารได้
ทัทันนทีทีสส่ ว่ วนลู
นลูกกค้ค้าาทีที่เป็่เป็นการขายในประเทศ
นการขายในประเทศลูลูกกค้ค้าาทีที่ เป็่ เป็นผู
นผูซ้ ซ้ ้ื อ้ื อรายย่
รายย่ออยทั
ยทัว่ ว่ ไปจะซื
ไปจะซื้ อ้ อสิสินนค้ค้าาเป็เป็นเงิ
นเงินนสด
สด
ส่ส่ววนลู
นลูกกค้ค้าาทีที่ เป็่ เป็นผู
นผูส้ ส้ ่ ง่ งออกรายใหญ่
ออกรายใหญ่บริบริษษทั ทั ฯฯจะพิ
จะพิจจารณาการให้
ารณาการให้ววงเงิ
งเงินนสิสินนเชืเชื่ อ่ อเป็เป็นรายๆ
นรายๆไป
ไปทัทั้ ง้ งนีนี้ ้
ขึขึ้ น้ นอยูอยูก่ ก่ บั บั ปริปริมมาณการซื
าณการซื้ อ้ อสิสินนค้ค้าาและความสามารถในการชํ
และความสามารถในการชําาระเงิ
ระเงินนของลู
ของลูกกค้ค้าานันั้ น้ นสํสําาหรั
หรับบบริบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
มีมีคความเสี
วามเสี่ ย่ ยงด้งด้าานการให้
นการให้สสิ นิ นเชืเชื่อ่อจากการไม่
จากการไม่ไได้ด้รรับับชํชําาระหนี
ระหนี้ จ้ จากลู
ากลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาทัทัว่ ว่ ไป
ไปโดยมี
โดยมีกการพิ
ารพิจจารณา
ารณา
ความสามารถในการจ่
ความสามารถในการจ่าายชํ
ยชําาระหนี
ระหนี้ ข้ ของลู
องลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาทัทัว่ ว่ ไปแต่
ไปแต่ลละรายในการพิ
ะรายในการพิจจารณาให้
ารณาให้สสิ นิ นเชืเชื่ อ่ อ
และพิ
และพิจจารณาให้
ารณาให้ลลูกูกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้านํานําหลั
าหลักกทรัทรัพพย์ย์มมาคําคํ้ า้ ประกั
าประกันนด้ด้ววยยสํสําหรั
าหรับบลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าทีาที่ค่คาดว่
าดว่าจะไม่
าจะไม่ไได้ด้รรับับ
ชํชําาระหนี
ระหนี้ ไ้ ได้ด้พพิจิจารณาตั
ารณาตั้ ง้ งค่ค่าาเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ ส้ สงสั
งสัยยจะสู
จะสูญญไว้
ไว้ออย่ย่าางเพี
งเพียยงพอแล้
งพอแล้ววส่ส่ววนลู
นลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาบริ
บริษษทั ทั ทีที่ ่
เกีเกี่ ย่ ยวข้
วข้อองกังกันนกลุ
กลุ่ ม่ มบริบริษษทั ทั เชืเชื่ อ่ อว่ว่าาไม่
ไม่มมี คี ความเสี
วามเสี่ ย่ ยงจากการที
งจากการที่ ล่ ลู กู กหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาบริบริษษทั ทั ทีที่เกี่เกี่ ย่ ยวข้
วข้อองกังกันนจะไม่
จะไม่
ชํชําาระหนี
ระหนี้ เนื
งจากลูกกหนี
หนี้ ม้ มีกีการค้
ารค้าางชํงชําาระอยู
ระอยูใ่ ใ่ นเครดิ
นเครดิตตเทอมปกติ
เทอมปกติมีมีสสภาพคล่
ภาพคล่อองทางการเงิ
งทางการเงินนดีดีและมี
และมี
้ เนื่อ่องจากลู
ความสามารถในการจ่
ความสามารถในการจ่าายชํ
ยชําาระหนี
ระหนี้ ไ้ ได้ด้
30.5
30.5 มูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม
เนืเนื่ อ่ องจากสิ
งจากสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินนและหนี
และหนี้ ส้ สิ นิ นทางการเงิ
ทางการเงินนส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่จจดั ดั อยูอยูใ่ ใ่นประเภทระยะสั
นประเภทระยะสั้ น้ นและ
และ
เงิเงินนกูกูย้ ย้ ืมืมระยะยาว
ระยะยาวมีมีออตั ตั ราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้ ยใกล้
ใกล้เคีเคียยงกังกับบอัอัตตราในตลาด
ราในตลาดกลุ
กลุ่ม่มบริบริษษทั ทั จึจึงงเชืเชื่ อ่ อว่ว่าามูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชีขขององ
สิสินนทรัทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นทางการเงิ
ทางการเงินนดัดังงกล่กล่าวาวแสดงมู
แสดงมูลลค่ค่าไม่
าไม่แแตกต่
ตกต่าางจากมู
งจากมูลลค่ค่ายุายุตติธิธรรมอย่
รรมอย่าางมีงมีสสาระสํ
าระสําคัาคัญญ
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31. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น
นอกจากหนี้ สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
31.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต
วงเงินบัตรเครดิตนํ้ามัน

วงเงินทั้งสิ้น
341.00
4,539.18
247.00
5,878.80
558.34
5,419.92
320.00
78.70

2558
2557
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
97.76
243.24
340.00
94.86
245.14
611.90
3,927.28
4,725.04
604.15
4,120.89
247.00
237.00
237.00
1,785.00
4,093.80
5,201.15 1,175.00
4,026.15
558.34
455.00
455.00
500.57
4,919.35
4,042.30
588.09
3,454.21
320.00
360.00
360.00
2.70
76.00
28.70
7.28
21.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินแพ็คกิ้งเครดิต
วงเงินบัตรเครดิตนํ้ามัน

วงเงินทั้งสิ้น
59.99
82.51
81.00
2,907.30
558.34
2,677.15
320.00
0.50

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

2558
2557
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
41.77
18.22
59.99
41.77
18.22
82.51
120.94
54.71
66.23
81.00
81.00
81.00
1,480.00
1,427.30
2,552.62
980.00
1,572.62
558.34
375.00
375.00
311.28
2,365.87
1,430.43
222.46
1,207.97
320.00
360.00
360.00
0.02
0.48
0.50
0.03
0.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินสิ นเชื่อคํ้าประกันใช้ร่วมกับ
สิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตนํ้ามัน ภายในวงเงิ นร่ วมรวมกันไม่เกิ น 50.00 ล้านบาท จากธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน

210

GFPT ANNUAL REPORT 2015

69
31.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้

สัญญารับซื้ อคืนไก่ใหญ่พนั ธุ์เนื้อและไก่พนั ธุ์ไข่สาว

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
4.53
33.78
-

ค่าบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
รวมค่าบริ การ

2.94
8.06
11.00

0.56
0.52
1.08

-

-

ค่าเช่า:ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวมค่าเช่า

23.88
43.37
8.86
76.11

14.21
13.62
10.63
38.46

9.21
17.61
7.54
34.36

5.35
5.06
8.82
19.23

31.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
82.80 121.20
78.63 116.06

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

32. ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ 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 บเครื่ องจักรตามที่ อนุ มตั ิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา
8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
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ส่ วนของบริ ษทั ฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

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

25 สิ งหาคม 2547
24 เมษายน 2552
18 มกราคม 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชาํ แหละ
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

23 กรกฎาคม 2550 22 กรกฎาคม 2558
1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562
15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562

ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553
1932(2)/2548
1233(2)/2557
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

21 สิ งหาคม 2546
20 กันยายน 2548
16 กุมภาพันธ์ 2553
11 ตุลาคม 2548
25 กุมภาพันธ์ 2557
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
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
-
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7171
(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
จากการขาย
ต้นต้นทุทุนนขาย
ขาย
กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)ขั)ขั
้ น้ นต้นต้น
กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)จากอั
)จากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี่ยน่ยน
รายได้
รายได้อื่นอื่น
่ายในการขาย
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยในการขาย
่ายในการบริหหาราร
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยในการบริ
ต้นต้นทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)ก่)ก่อนภาษี
อนภาษีเงิเนงินได้ได้
รายได้
รายได้ภาษี
ภาษีเงิเนงินได้ได้
กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)สํ)สําหรั
าหรับบปี ปี
ขาดทุ
ขาดทุนนจากการประมาณการตาม
จากการประมาณการตาม
หลัหลักคณิ
กคณิตศาสตร์
ตศาสตร์ปประกั
ระกันนภัยภัย
่ยวกับบกํากํไรขาดทุ
ภาษี
ภาษีเงิเนงินได้ได้เกีเ่ยกีวกั
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดเสร็
ดเสร็จอืจ่นอื่น
กํากํไรขาดทุ
าไรขาดทุนนเบ็เบ็ดเสร็
ดเสร็จรวมสํ
จรวมสําหรั
าหรับบปี ปี

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
สํสําหรั
าหรับบปี ปีสิ้ สิน้ นสุ สุดวัดนวันทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2558
2558
กิจกิการที
จการที่ได้่ไรด้ับรับ
กิจกิการที
จการที่ไม่่ไไม่ด้ไรด้ับรับ
รวม
รวม
การส่
การส่งเสริ
งเสริมการลงทุ
มการลงทุนนการส่
การส่งเสริ
งเสริมการลงทุ
มการลงทุนน
4,080,396,293.90
4,080,396,293.90 3,141,417,457.49
3,141,417,457.49 7,221,813,751.39
7,221,813,751.39
(3,779,665,286.02)
(3,779,665,286.02) (3,411,529,643.69)
(3,411,529,643.69) (7,191,194,929.71)
(7,191,194,929.71)
300,731,007.88
300,731,007.88 (270,112,186.20)
(270,112,186.20)
30,618,821.68
30,618,821.68
9,274,260.83
9,274,260.83
(1,672,420.42)
(1,672,420.42)
7,601,840.41
7,601,840.41
4,168,644.74
4,168,644.74
136,633,286.97
136,633,286.97
140,801,931.71
140,801,931.71
(85,358,038.28)
(85,358,038.28) (21,494,426.93)
(21,494,426.93) (106,852,465.21)
(106,852,465.21)
(130,342,424.25)
(130,342,424.25) (145,043,226.72)
(145,043,226.72) (275,385,650.97)
(275,385,650.97)
(43,208,753.29)
(43,208,753.29) (34,055,993.53)
(34,055,993.53) (77,264,746.82)
(77,264,746.82)
55,264,697.63
55,264,697.63 (335,744,966.83)
(335,744,966.83) (280,480,269.20)
(280,480,269.20)
-72,710,890.20
72,710,890.20
72,710,890.20
72,710,890.20
55,264,697.63
55,264,697.63 (263,034,076.63)
(263,034,076.63) (207,769,379.00)
(207,769,379.00)
(1,118,331.25)
(1,118,331.25)
-54,146,366.38
54,146,366.38

(866,284.99)
(866,284.99)
173,257.00
173,257.00
(263,727,104.62)
(263,727,104.62)

(1,984,616.24)
(1,984,616.24)
173,257.00
173,257.00
(209,580,738.24)
(209,580,738.24)
(หน่
(หน่วยวย: บาท)
: บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
จากการขาย
ต้นต้นทุทุนนขาย
ขาย
กํากํไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)ขั)ขั
้ น้ นต้นต้น
รายได้
รายได้จากการโอนกลั
จากการโอนกลับบค่าค่เผืาเผือ่ การด้
อ่ การด้อยค่
อยค่า า
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทร่ั วร่มวม
กํากํไรจากอั
าไรจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี่ยน่ยน
รายได้
รายได้อื่นอื่น
่ายในการขาย
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยในการขาย
่ายในการบริหหาราร
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยในการบริ
ต้นต้นทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
กํากํไรก่
าไรก่อนภาษี
อนภาษีเงิเนงินได้ได้
่ายภาษีเงิเนงินได้ได้
ค่าค่ใช้
าใช้จ่าจยภาษี
กํากํไรสํ
าไรสําหรั
าหรับบปี ปี

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
สํสําหรั
าหรับบปี ปีสิ้ สิน้ นสุ สุดวัดนวันทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2557
2557
กิจกิการที
จการที่ได้่ไรด้ับรับ
กิจกิการที
จการที่ไม่่ไไม่ด้ไรด้ับรับ
รวม
รวม
การส่
การส่งเสริ
งเสริมการลงทุ
มการลงทุนนการส่
การส่งเสริ
งเสริมการลงทุ
มการลงทุนน
4,803,988,649.47
4,803,988,649.47 3,066,616,352.35
3,066,616,352.35 7,870,605,001.82
7,870,605,001.82
(3,970,349,625.24)
(3,970,349,625.24) (3,171,975,787.53)
(3,171,975,787.53) (7,142,325,412.77)
(7,142,325,412.77)
833,639,024.23
833,639,024.23 (105,359,435.18)
(105,359,435.18) 728,279,589.05
728,279,589.05
-11,795,212.01
11,795,212.01
4,618,136.44
4,618,136.44
(108,226,059.22)
(108,226,059.22)
(137,464,351.46)
(137,464,351.46)
(48,034,850.43)
(48,034,850.43)
556,327,111.57
556,327,111.57
-556,327,111.57
556,327,111.57
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408,146,928.19
408,146,928.19
2,664,427.08
2,664,427.08
143,416,517.10
143,416,517.10
(25,571,012.24)
(25,571,012.24)
(139,238,956.98)
(139,238,956.98)
(31,355,372.75)
(31,355,372.75)
252,703,095.22
252,703,095.22
(44,884,039.23)
(44,884,039.23)
207,819,055.99
207,819,055.99

408,146,928.19
408,146,928.19
14,459,639.09
14,459,639.09
148,034,653.54
148,034,653.54
(133,797,071.46)
(133,797,071.46)
(276,703,308.44)
(276,703,308.44)
(79,390,223.18)
(79,390,223.18)
809,030,206.79
809,030,206.79
(44,884,039.23)
(44,884,039.23)
764,146,167.56
764,146,167.56
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33. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ น
แล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
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