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จีเอฟพีที เรามุ ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร 

เพื่อการส่งออก

GFPT strives to be a 
leading chicken meat 
exporter with its fully 

vertical integrated chicken 
production

VISION
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พันธกิจ 7 ประการ ท่ีสร้างข้ึนจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการ
ก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือการด�าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้

Missions and Core Value
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1 2
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เชื่อม่ันด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป 
ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ี
ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์: 

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร 

3 4
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งเสรมิศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ 
พร้อมน�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลยทุธ์:   ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความ
มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

นวัตกรรมอาหาร บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

5 6
ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพ่ือความพึง
พอใจสูงสุด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรใน
ระยะยาว

กลยุทธ์:   ใส่ใจในความต้องการของลกูค้าควบคูก่าร 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม  
บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว

ความพึงพอใจสูงสุด พันธมิตรธุรกิจที่ย่ังยืน

7
สร้างจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์:  ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม รกัษาดลุยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อน
ส่งถึงมือผู้บริโภค
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ

การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ การตลาดและภาวะการ
แข่งขัน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยง

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
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รายการระหว่างกัน โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างองค์กร การจัดการ
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การก�ากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

84 92 122
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171
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การควบคมุภายใน

การบริหารจดัการความเส่ียง การบริหารอย่างยั่งยืน รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน



คัดเลือกสายพันธุ์ คุณภาพดี   
มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

EFFICIENT 
BREED
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

Financial Highlights

2558 2559 2560

ผลการด�าเนินงานรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 16,466 16,693 16,928

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,701 17,023 17,247

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,003 2,502 2,778

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 1,317 1,960 2,052

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,195 1,644 1,748

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.95 1.31 1.39

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 4,809 4,915 5,372

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,976 16,160 17,366

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,953 3,198 2,975

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,533 5,381 5,205

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,443 10,779 12,161

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 1.54 1.81

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 12.17 14.99 16.41

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.32 10.56 10.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.50 0.43

การด�าเนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ยอดขายรวม

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560

 16,466 
 16,693

 16,928

กำไรขั้นตน

2,003

2,502

2,778

กำไรสุทธิ

EBITDA

 3,097

(ลานบาท)

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

 2,387

อัตรากำไรขั้นตน

15.0%

16.4%

(%)

12.2%

อัตรากำไรสุทธิ
(%)

7.2%

9.7%

 1.5

(เทา)

0.5

(เทา)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

10.6%

(%)

 1.6

 0.6
8.3%

อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

สินทรัพยรวม

 16,160

3,276

5,205

17,366

หนี้สินรวม

5,381

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

สวนของผูถือหุน

10,779

12,161

 14,976

5,533

 9,443

 1,644

 1,195

2558 2559 2560

2558 2559 2560

2558 2559 2560 2558 2559 2560 25602558 2559

2558 2559 2560 2558 2559 2560

2558 2559 2560 2558 2559 2560

10.1%

1.8

0.4

10.4%

1,748

+1%+1% +11%+11% +6%+6%

+7%+7%

+6%+6%

+18%+18% -14%-14% -1%-1%

+9%+9% +4%+4%

-3%-3% +13%+13%





ระบบจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ 
ก่อนปล่อยลงแหล่งน�้าธรรมชาติ

SUSTAINED 
RESOURCES
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 ดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดย
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่า ประกอบกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสม�่าเสมอ ท�าให้อ�านาจซื้อของผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันส่งผล
เกื้อหนุนให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จอย่างน่าพอใจ

ผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นในปี 2560 เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเผชิญกับการแข่งขันและ
อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในตลาดภายในประเทศหรือตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะด�ารงศักยภาพเช่นนี้ได้ต่อไป
เรื่อยๆ นัน้ถอืได้ว่าเป็นสิง่ท้าทายอย่างยิง่ภายใต้สภาวะการแข่งขนัอย่างสงูในปัจจบัุน บรษิทัฯ จงึจ�าเป็นต้องเร่งพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลติ ตลอดจนการบรหิารจดัการโดยไม่อาจหยดุนิง่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ให้น่าดงึดดูใจและสอดคล้องกบัรสนยิม
ของผูบ้รโิภคในตลาดทีแ่ตกต่างกนั ตลอดจนการปรบัปรงุด้านสุขอนามยัและสิง่แวดล้อมในกระบวนการผลติ เพื่อให้ผ่านการรบัรองคณุภาพตาม
มาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ

นอกเหนือจากเป้าหมายความส�าเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อเป้าหมายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเป้าหมายทางธุรกิจ โดยในด้านการต่อต้านการทุจริตน้ัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ยัง
ได้รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption  
: CAC) และจัดท�าแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมฯ ดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น
บรรทัดฐานอีกด้วย

ส่วนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมประเภท “รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social 
Responsibility : CSR) อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเรื่อยมา อาทิ กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน และการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึก
ของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าในนามของประธานบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ลกูค้า และพนกังานทกุระดบั ซึง่มส่ีวนส�าคญัช่วยให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ทางธรุกจิตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา ข้าพเจ้าหวงัอย่างยิง่ว่าบรษิทัฯ 
จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจ และความสนับสนุนจากท่านทั้งหลายเช่นนี้สืบต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันเสริมสร้างให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันได้อย่างมั่นคงตลอดไป

Message from Chairman

ประธานกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม



โรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบ
การระเหยของไอน�้า

EVAPORATIVE  
COOLING SYSTEM
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

GFPT KT
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทย่อย

ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ไก่สดแช่แขง็ เน้ือไก่
แปรรูป และผลิตภณัฑ์อาหารจากเน้ือไก่

ผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์ และฟาร์มเล้ียงไก่
พ่อแม่พนัธุ ์เพ่ือผลติและจ�าหน่ายไข่เชือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0107537001471

0 2473 8000

0 2473 8398

        1,400,000,000 บาท

        1,253,821,000 บาท

        1,253,821,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

www.gfpt.co.th

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0107537001463

0 2473 8000

0 2473 8398

400,000,000 บาท

400,000,000 บาท

40,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

www.ktfood.co.th

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

Company Information
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

เว็บไซต์
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GP
บริษัทย่อย

ฟาร์มเลีย้งไก่ปูย่่าพันธ์ุ เพื่อผลติและ
จ�าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พันธ์ุเนือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105536132457

0 2473 8000

0 2473 8398

200,000,000 บาท

200,000,000 บาท

20,000,000 หุ้น

หุ้นสามญั

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด

FKT

ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ ์เพือ่ผลติและจ�าหน่าย
ลกูไก่พนัธุเ์น้ือและลูกไก่พนัธุ์ไข่

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105521016944

0 2473 8000

0 2473 8398

350,000,000 บาท

350,000,000 บาท

35,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด

บริษัทย่อย

MKS

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105524028536

0 2473 8000

0 2473 8398

550,000,000 บาท

550,000,000 บาท

55,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด

บริษัทย่อย
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GFF

ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหาร
แปรรปู

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105525001496

0 2473 8000

0 2473 8398

         160,000,000 บาท

         160,000,000 บาท 

            1,600,000

หุ้นสามัญ

McKey

ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหาร 
กึง่ส�าเรจ็รปูแช่แขง็

210 หมู ่1 ถนนเทพารกัษ์ ก.ม. 20.5 
ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10570

0115536003282

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7

0 2315 4765

        100,000,000 บาท

        100,000,000 บาท

           1,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

หุ้น
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GFN

77 หมู่ที่ 4 ต�าบลห้างสูง  
อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

20190

0105551130397

038 932 900

038 932 999

        3,014,000,000 บาท

        3,014,000,000 บาท

            30,140,000

หุ้นสามัญ

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร  
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทร่วม

ที่ตั้ง
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
0 2009 9000
0 2009 9991

www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้ง
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์
0 2231 3980-7
 
โทรสาร
0 2231 3988

www.amc-mri.com

บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ไก่สดแช่แขง็ เน้ือไก่
แปรรปู และผลิตภณัฑ์อาหารจากเน้ือไก่

หุ้น
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บจก. จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) 

99.99%99.99%

98.10%98.10%

49.00%49.00%49.00%

49.00%49.00%49.00%

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

99.99%99.99%

99.99%99.99%

99.99%99.99%

บจก. ฟารมกรุงไทย

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม 

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

บจก. จีเอฟ ฟูดส

บริษัทยอย บริษัทรวม

บจก. แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย)

 Nichirei Foods Inc.
(51%)

Keystone Foods Inc.
 (51%)

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

Group Structure

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



EFFECTIVE 
TRACEABILITY  
SYSTEM
มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2524 ประกอบธุรกิจการผลิต และจ�าหน่ายเนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Major Development

2524

2532

2537

2534

2528

2530

2535

2536

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์  
(ไทย) จ�ากัด

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท 
• เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ จ�ากัด  

และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด”

• บรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั ได้แปรสภาพจาก “บรษิทัจ�ากดั” เป็น  
“บริษัทมหาชนจ�ากัด” 

• บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด ได้แปรสภาพจาก 
“บริษัทจ�ากัด” เป็น “บริษัทมหาชนจ�ากัด”

• ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ 
ฟูดส์ จ�ากัด

• เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
• ได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท 

กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด

กลุม่เครือ ป.เจรญิพนัธ์ ได้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ไว้ทัง้หมด

เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

• ลงทนุ 99.99% ในบรษิทัย่อยอกี 2 แห่ง คือ บรษิทั ฟาร์มกรงุไทย 
จ�ากดั และบริษทั เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากดั 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท

เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียก
ช�าระแล้ว 570 ล้านบาท

ลงทุน 49.00% ในบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

2533
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2555

2554

2556

2551

2545

2546

2541

2543

2557

2559

2558

2560

ได้ซ้ือหุน้ของ บรษิทั กรงุไทยอาหารสตัว์ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ิม ท�าให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%

ได้ซือ้หุน้ของ บรษิทั กรงุไทยอาหารสตัว์ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ิม ท�าให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 97.86% เป็น 97.87%

• บรษิทั กรงุไทยอาหารสัตว์ จ�ากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนชื่อเป็น 
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03%

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม ท�าให้ 
มีสัดส่วนใหม่จาก 98.03% เป็น 98.06%

• ได้ท�าการเพิม่ทนุ บรษิทั จเีอฟ ฟดูส์ จ�ากดั จากทนุจดทะเบยีน 
40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 

• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด ขยายก�าลังการผลิตไส้กรอกและ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท�าให้มีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 
37,800 ตัน/ปี

• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ขยายก�าลังการผลิตโรงงานผลิตอาหารแปรรูปปรุงสุก 
แห่งใหม่ด้วยก�าลังการผลิตเพิ่มอีก 30,000 ตันต่อปี

• ได้ท�าการเพิม่ทนุบรษิทั จีเอฟพีท ีนชิเิร (ประเทศไทย) จ�ากดั  
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49.00% 
จ�านวนรวม 903.56 ล้านบาท 

• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน)  
เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86%

ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด

ได้ซ้ือหุน้ของ บรษิทั กรงุไทยอาหารสตัว์ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ิม ท�าให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 65.00% เป็น 96.50%

แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ  
1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการเพิกถอนหุ้น
สามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท  
และเพ่ิมทุนเรียกช�าระแล้ว จาก 626.91 ล้านบาท เป็น 
1,253.82 ล้านบาท 

• ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท 
จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด

เพิ่มทุนเรียกช�าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท

2553

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มี
สัดส่วนใหม่จาก 98.06% เป็น 98.10%

GFPT
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Business Operations
การประกอบธุรกิจ
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช�าระแล้ว 
1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ด�าเนิน
ธุรกิจหลัก คือ การช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�าแหละไก่ จ�าหน่ายภาย 
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�าหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตและ
แปรรูปเนือ้ไก่สงูสุดที ่122,000 ตนัต่อปี และมกี�าลงัการผลิตไก่ปรงุสกุท่ี 
32,000 ตนัต่อปี มีโรงงานเพยีงแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที”) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พันธุ์ 
สายธรุกจิฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ สายธุรกจิจ�าหน่ายลกูไก่ สายธรุกจิช�าแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

การด�าเนนิธรุกิจของทัง้กลุม่บรษิทั จเีอฟพที ีเป็นลักษณะต่อเนื่อง
ครบวงจร โดยเริม่ต้นตัง้แต่ การลงทนุ 98.10% ในบรษิทั กรุงไทยอาหาร 
จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั KT”) โดยมทีนุจดทะเบยีน 400 ล้านบาท บรษิทั 
KT ด�าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 
บริษัท KT จ�าหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย 
ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์
ทั่วไป ส�าหรับอาหารสัตว์น�้า บริษัท KT จ�าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้า
ทั่วไป ในปี 2560 บริษัท KT มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดย
แบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า 2 
โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีก�าลังการผลิตรวม 599,000 ตัน
ต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มี
ก�าลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี ส�าหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด (“บริษัท 
GP”) โดยมทีนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท บรษัิท GP ด�าเนนิธรุกจิฟาร์ม
เล้ียงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�าหน่ายให้กับบริษัท 
FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2560 บริษัท GP มีก�าลังการ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 2.59 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 
ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี



30 GFPT ANNUAL REPORT 2017

บรษิทัฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบรษิทั ฟาร์มกรงุไทย จ�ากดั (“บรษิทั 
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�าเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP 
เพื่อน�ามาเล้ียงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�าหน่ายให้กับบริษัท MKS 
ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�าหน่ายให้กับ บริษัท KT 
และผูเ้ลีย้งอสิระทัว่ไปทีท่�าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ ในปี 2560 บรษิทั FKT 
มีก�าลังการผลิตส�าหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 113 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�าลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจ�านวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่
จ�านวน 1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด 
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS 
ด�าเนินธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท 
FKT น�ามาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�าหน่ายไก่เนื้อให้
กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2560 บริษัท 
MKS มีก�าลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 92 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด (“บริษัท 
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท GFF ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 
GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรปูอื่นๆ ซึง่จ�าหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�าหน่ายผ่านศูนย์จ�าหน่าย 
ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2560 บริษัท GFF มีก�าลัง
การผลิตรวมเท่ากับ 11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท บริษัท McKey ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารกึ่ง
ส�าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศและมีการจ�าหน่ายให้ร้าน
แมคโดนัลด์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2560 
บริษัทฯ มีก�าลังผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3 
แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ส�าหรับผู้ถือหุ้น
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ

บริษทัฯ ได้ลงทนุ 49.00% ในบรษัิท จเีอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท 
GFN ด�าเนินธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2560 มีก�าลังการผลิต
และแปรรปูเนือ้ไก่สงูสดุที ่67,000 ตันต่อปี และมกี�าลงัการผลติไก่ปรงุ
สกุที ่52,000 ตนัต่อปี มีโรงงานอยู ่1 แห่ง ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัชลบรุ ีส�าหรบั
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
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บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

  บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บมจ. จีเอฟพีที สมุทรปราการ
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตไก่ช�าแหละ
ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

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
2084(2)/2557
2106(2)/2553
1022(2)/2555
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
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
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567
2560 - 2568

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2560 - 2568

ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย ชลบุรี 1187(2)/2553
1591(2)/2553

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง ชลบุรี 1233(2)/2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ 2557 - 2565

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ชลบุรี 59-1125-0-00-2-0 ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 2560 - 2568

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย)

ชลบุรี

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

59-1079-0-00-2-0

ไก่ช�าแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566
2559 - 2567

2)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

  บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ชลบุรี

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

2547 - 2561
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

2545– 2561 
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

ยังไม่ได้เริ่มน�าเข้า

1106/2541

2109(3)/อ/2553

59-1125-0-00-2-0

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง
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โครงสร้างรายได้ 

Income Structure

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ�านวน 16,928.47 ล้านบาท จากธุรกิจช�าแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็น
ร้อยละ 44.62 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 19.97 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจ�าหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 30.53 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปคิดเป็นร้อยละ 4.88 ตามล�าดับ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตาม
ส่วนงาน

สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย การถือหุ้น
(%)

 2558 2559 2560

รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

%

ช�าแหละไก่และแปรรูป GFPT 6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 7,554.13 44.62 

อาหารสัตว์ KT 98.10 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 3,379.98 19.97

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ 
จ�าหน่ายลูกไก่

FKT, GP, MKS 99.99
4,507.21 27.37 4,679.54 28.03 5,167.70 30.53

KT 98.10

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 853.10 5.18 896.28 5.37 826.66 4.88

รวม 16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 16,928.47 100.00 

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย
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ชำแหละไกและแปรรูป ฟารมเลี้ยงสัตว
และจำหนายลูกไก

อาหารสัตว

4.88%

ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป

44.62% 30.53% 19.97%

2558

2559

2560

ปูรรปแะลแกไะลหแำช
กไกูลยานหำจะลแวตัสงยีลเมราฟ

วตัสราหาอ
ปูรรปแราหาอฑณัภติลผ

4.88% 19.97%

5.37%

5.18%40.38% 27.07% 27.37%

43.19% 28.03%  23.41%

44.62% 30.53%

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย ปี 2560
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Management  
Discussion & Analysis
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานฉบับนี้ เป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT 
และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท GFPT”) และรวมถึง
รายการที่ส�าคัญที่มีผลต่องบการเงินที่เกิดขึ้น ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุม่บรษิทั GFPT เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเนือ้ไก่แปรรปูแบบครบวงจร 
ครอบคลมุตัง้แต่ การผลติอาหารสตัว์ การเลีย้งไก่พนัธุ ์การเลีย้งไก่เนือ้ การ
แปรรูปเนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อจัดจ�าหน่ายท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท GFPT มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้น
มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัทัง้ระบบห่วงโซ่อาหารตัง้แต่วตัถดุบิ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า 
นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัยงัคงให้ความส�าคญัในการรกัษาความได้เปรยีบในการ
แข่งขนัทางธรุกจิ โดยมุง่เน้นนโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บรษิทัเอง
ทั้งหมด และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนที่เกิด
จากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยมีการท�า
สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจในปี 2560

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จ�านวน 16,928.47 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 จากปี 2559 
โดยรายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์ และธุรกิจเน้ือไก่
แปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.78 ตามล�าดับ

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ปริมาณส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหาร
สัตว์ลดลง

กลุม่บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นในปี 2560 จ�านวน 2,777.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
275.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 จากปี 2559 โดยอัตราก�าไร
ขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 ของรายได้จากการ
ขาย เพิม่ขึน้จากร้อยละ 14.99 ในปี 2559 จากต้นทนุวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลติ
อาหารสัตว์ลดลง และปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิในปี 
2560 จ�านวน 1,748.35 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 1.39 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.37 จากปี 2559 นับเป็นอีกปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�าเนินงานที่
น่าประทับใจ

ส�าหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่าเพียง 0.43 เท่า และ
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่าเพียง 
0.28 เท่า
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ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายรวม 

กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมในปี 2560 จ�านวน 16,928.47 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 235.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 
เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตหุลักจากรายได้ธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์ 
และธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.78 ตาม
ล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย
อาหารสัตว์ ลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 44.62 ธุรกิจ
อาหารสตัว์ คดิเป็นร้อยละ 19.97 ธรุกจิฟาร์มเลีย้งสัตว์ คดิเป็นร้อยละ 
30.53 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.88

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้
จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่
ตัดแต่ง และการขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.62 ของรายได้จากการขาย
รวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 7,554.13 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี 2559 

กลุ ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 
30,600 ตัน เพิ่มขึ้น 2,300 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากปี 2559 
ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากปรมิาณส่งออกสนิค้าไก่แปรรปูปรงุสกุไปประเทศ
ญี่ปุ่น

ธุรกิจอาหารสัตว์

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.97 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 
กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายอาหารสตัว์ จ�านวน 3,379.98 ล้านบาท 
ลดลง 527.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2559 

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น�้าในประเทศ 
นอกจากน้ี ธุรกิจอาหารหมูยังได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่ตกต�่าใน
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์น�้าได้รับผลกระทบจาก
ภาวะภัยแล้งในประเทศไทย โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลง
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 
ลดลงร้อยละ 10.06 และร้อยละ 16.14 ตามล�าดับ

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จาก
การขายลูกไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.53 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�านวน 5,167.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.16 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
บริษัท GFN เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 2553 โดยปริมาณขายไก่เนื้อให้กับ
บริษัท GFN ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2559

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มาจากการขายสินค้า 
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดใน
ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.88 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 
2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�านวน 
826.66 ล้านบาท ลดลง 69.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.77 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ลดลงจากปริมาณขายอาหาร
แปรรปูจากเนือ้ไก่ ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 13.90 อย่างไรกต็าม ราคา
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
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ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2560 จ�านวน 14,150.92 
ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 40.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
0.28 จากปี 2559 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง ซึ่งลดลงร้อยละ 5.07 
และร้อยละ 3.58 ตามล�าดับ ท�าให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขาย
ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.59 ของรายได้จากการขายลดลงจาก
ร้อยละ 85.01 ในปี 2559

ก�าไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในปี 2560 จ�านวน 2,777.55 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 275.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.02 จากปี 
2559 จากการทีก่ลุม่บรษิทัมรีายได้จากการขายรวมเพิม่ขึน้ และต้นทนุ
ขายรวมลดลง เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้อตัราก�าไรขัน้ต้นของกลุม่บรษิทั
ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.99 ในปี 2559

รายได้อื่น

ในปี 2560 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ�านวน 318.24 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 11.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.53 จากปี 2559 
โดยรายได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่
ลดลงจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท รายได้
อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของรายได้จากการ
ขายลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.98 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารรวมจ�านวน 
1,316.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 73.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 5.92 จากปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่
ขึ้นจากค่าขนส่งออกจากปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้น ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง
เพ่ิมขึ้น และเงินบริจาคเพ่ือการกุศลเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิด
เป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
7.44 ในปี 2559

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2560 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนได้
เสยีของกลุม่บรษิทัมจี�านวนรวม 272.02 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 99.17 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.72 จากปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วน
แบ่งก�าไรลดลงจาก บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (McKey) มส่ีวนแบ่งก�าไรจ�านวน 171.95 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 
63.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.07 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด�าเนินการโรงงานแปรรูปไก่
แห่งใหม่ในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (GFN) มีส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 100.07 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 
35.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.11 จากปี 2559

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงนิของกลุม่บรษิทัประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงนิจ�านวน 74.36 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 23.67 ล้านบาท หรอื
ลดลงร้อยละ 24.14 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงนิและเงนิกูยื้มบคุคลท่ีเกีย่วข้องลดลง ต้นทนุทางการ
เงินในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.08 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.58 
ในปี 2559 ต้นทุนทางการเงนิของกลุม่บริษทัในปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 
0.44 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.59 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 219.32 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 13.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 จ�านวน 205.69 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี 2559
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ก�าไรสุทธิ 

ในปี 2560 กลุม่บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ1,748.35 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
1.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�านวน 104.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.37 จากปี 2559 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานก�าไรสุทธิ จ�านวน 1,643.70 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น และ
ต้นทุนขายรวมลดลง ก�าไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทในปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 
10.33 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.85 ในปี 2559

ก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�าหน่าย 
(EBITDA)

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี 
และค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวน 3,276.37 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 179.35 
ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.79 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 จากการทีก่ลุม่
บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไก่เนื้อเพิ่มขึ้น 
และปริมาณขายสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้ EBITDA Margin 
ในป ี2560 อยู่ที่ร้อยละ 19.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ร้อยละ 18.55

หน่วย : ล้านบาท

2558 2559 2560

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBIT) 1,316.82 1,960.19 2,051.61

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 1,064.95 1,131.10 1,216.21

ค่าตัดจ�าหน่าย 4.89 5.73 8.55

ก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย  
ภาษี และค่าตัดจ�าหน่าย  
(EBITDA)

2,386.66 3,097.02 3,276.37

EBITDA Margin (%) 14.49 18.55 19.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 
15.24 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 16.26  ในปี 2559 จากประสิทธิภาพ
ในการท�าก�าไรที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้
สนิทรพัย์ให้เกดิรายได้ลดลง และมคีวามเสีย่งลดลง จากปี 2559 ดงันี้

DUPONT ANALYSIS 2558 2559 2560

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น15 (%) 13.15 16.26 15.24

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน12 (%) 8.00 11.74 12.12

อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า) 1.16 1.09 1.03

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

1.58 1.54 1.46
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หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 
5,204.58 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวียน 2,975.28 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 57.17 ของหน้ีสินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 
1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของหนี้สินรวม ภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 384.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.40 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วม
มีจ�านวน 91.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของหนี้สินรวม 
และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนอื่นจ�านวน 52.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
1.01 ของหนี้สินรวม   

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 176.66 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.28 จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
จากการที่กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
จ�านวน 281.37 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะส้ันของ
กลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�านวน 
925.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 
จากปี 2559 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2560 เท่ากับ 
20.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 22.54 เท่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ย ในปี 2560 ที่ 18 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 16 วัน ในปี 2559    

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
จ�านวน 3,576.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�านวน 229.70 ล้านบาท 
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 281.38 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 
12,160.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,381.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.82 จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,372.33 ล้านบาท ท�าให้มูลค่าหุ้น
ทางบัญชีปี 2560 เท่ากับ 9.70 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 8.60 บาทต่อ
หุ้นในปี 2559

ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
17,365.56 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,371.82 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.93 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 8,012.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของสินทรัพย์รวม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,671.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 477.05 ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ 2.75 ของสนิทรพัย์รวม อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 832.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 
ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 1,205.23 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 581.85 
ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 425.40 ล้าน
บาท และกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 223.02 ล้าน
บาท ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่
ร้อยละ 10.43 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.56 ในปี 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 
34.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 33.78 ล้านบาท ในปี 2559 ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 
3.49 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 
20 วัน ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจาก 21 วัน ในปี 2559 อัตราส่วน
หมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า ในปี 2560 เท่ากบั 17.78 เท่า เพิม่ขึน้เลก็น้อย
จาก 17.27 เท่า ในปี 2559

สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,608.19 ล้านบาท 
ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 45.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.24 จาก
ปี 2559 จากวัตถุดิบและเวชภัณฑ์ลดลง ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ในปี 2560 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�านวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่า
สนิค้าคงเหลอืลดลงส้ินปี จ�านวน 10.01 ล้านบาท ซึง่รวมคดิเป็นเพยีง
ร้อยละ 0.36 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการ
ด�าเนินงานเป็นจ�านวน 2,455.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 367.21 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จากก�าไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น และ
มีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2560 อยู่ที่ 8 วัน 
ลดลงจาก 10 วันในปี 2559 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 
1,350.14 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 262.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 911.86 
ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 536.26 
ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 
680.20 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 77.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 376.02 ล้านบาท

ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จ�านวน 736.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 
425.40 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม 
เพียงพอต่อการด�าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง เห็น
ได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เท่ากับ 1.81 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.54 เท่า ในปี 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.57 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.37 
เท่า ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.80 เท่า 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.68 เท่า ในปี 2559

ระยะเวลาครบก�าหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน
รวม 2,975.28 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการ
เงินจ�านวน 1,650.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่จ�านวน 
925.34 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 333.24 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปีจ�านวน 
66.70 ล้านบาท 

ส�าหรับหนี้สินระยะส้ันที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท
มผีลการด�าเนนิงานทีด่ ีมสีภาพคล่องเพยีงพอ สามารถจ่ายช�าระคนืได้
จากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ด�าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.81 เท่า 
อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยูใ่นระดบัต�า่เพยีง 0.28 เท่า

กลุม่บรษิทัยงัคงมแีหล่งเงนิทนุกบัสถาบนัการเงนิคงเหลอืทีย่งัไม่
ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวน 242.00 ล้านบาท และเงิน
กู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต และ
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 8,097.45 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

กลุม่บรษิทั มเีสถยีรภาพทางการเงนิทีม่ัน่คง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 
เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 
3,576.70 ล้านบาท ลดลงจาก 3,806.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ใน
ระดับต�่า 0.28 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.35 เท่า ในปี 2559 แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จ�านวน 1,350.14 ล้านบาท โดยมกีารซือ้สนิทรพัย์ถาวรจ�านวน 911.86 
ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 536.26 
ล้านบาท

การลงทนุในปี 2560 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่เน้ือ และโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท 
มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว 

นอกจากนี้ บริษัท McKey มีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสุก
แห่งใหม่ โดยมกี�าลงัการผลติไก่แปรรปูเพื่อส่งออกรวมเพิม่อกี 30,000 
ตันต่อปี โดยสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2560 ในขณะที่ บริษัท GFN มี
การขยายก�าลังเชือดไก่จาก 130,000 ตัวต่อวัน เพิ่มเป็น 150,000 ตัว
ต่อวัน ในปี 2560

ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายก�าลังการ
ผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่
ต้นน�้า เพ่ือเป็นรากฐานส�าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัท
มีเป้าหมายที่จะขยายก�าลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 384,000 ตัวต่อวัน 
ภายในปี 2563 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก�าลังการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และมีแผนการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยก�าลังการผลิตไก่แปรรูปเพ่ือส่งออก
ประมาณ 24,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โดยที่กลุ ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200–1,500 
ล้านบาท อย่างไรกต็าม การลงทนุดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปล่ียนได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

หน่วย : ล้านบาท

ภาระข้อผูกพัน รวม
ระยะเวลาการช�าระ

น้อยกว่า  
1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว 1,766.70 66.70 300.00 - 1,400.00

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน - - - - -

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินงาน 35.49 17.25 8.43 4.38 5.43

ภาระผูกพันด้านการซื้อ 30.33 13.52 16.81 - -

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ 145.61 145.61 - - -

รวม 1,978.13 243.08 325.24 4.38 1,405.43

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ด�าเนินงานในอนาคต

ปัจจัยความเส่ียงภายในองค์กร ได้แก่ ความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรบุคคล ความเส่ียงจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยง
จากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน
เชื้อเพลิง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค ความเส่ียง
จากเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ล้วนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการของกลุ่มบริษัทให้มีการด�าเนินงานและผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้
ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (รายงานประจ�า
ปี 2560 หน้า 58)



42 GFPT ANNUAL REPORT 2017

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 592.49 3.96 310.87 1.92 736.26 4.24

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,026.63 6.85 932.66 5.77 1,013.27 5.83

สินค้าคงเหลือ 3,173.50 21.19 3,653.33 22.61 3,608.19 20.78

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16.27 0.11 18.15 0.11 14.10 0.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,808.89 32.11 4,915.01 30.41 5,371.82 30.93

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,126.56 14.20 2,448.75 15.15 2,671.77 15.39

ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 98.82 0.66 121.18 0.75 110.83 0.64

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 386.89 2.58 406.78 2.52 366.22 2.11

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 346.73 2.32 360.42 2.23 354.07 2.04

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,753.57 45.09 7,430.75 45.98 8,012.60 46.14

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 358.17 2.39 373.55 2.31 383.79 2.21

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 96.69 0.65 103.89 0.65 94.46 0.54

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,167.43 67.89 11,245.32 69.59 11,993.74 69.07

รวมสินทรัพย์ 14,976.32 100.00 16,160.33 100.00 17,365.56 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,787.10 11.93 1,931.37 11.95 1,650.00 9.50

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 160.00 0.92

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 813.54 5.43 886.47 5.49 925.34 5.33

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้ในหนึ่งปี 7.85 0.05 7.85 0.05 7.85 0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 283.32 1.89 208.32 1.29 66.70 0.38

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 60.75 0.41 164.36 1.01 165.39 0.95

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,952.56 19.71 3,198.37 19.79 2,975.28 17.13

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,075.02 13.85 1,666.70 10.31 1,700.00 9.79

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 338.88 2.26 365.94 2.26 384.97 2.22

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 107.29 0.72 99.43 0.62 91.58 0.53

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 59.32 0.40 50.80 0.32 52.75 0.30

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,580.51 17.23 2,182.87 13.51 2,229.30 12.84

รวมหนี้สิน 5,533.07 36.94 5,381.24 33.30 5,204.58 29.97

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,443.25 63.06 10,779.09 66.70 12,160.98 70.03

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,976.32 100.00 16,160.33 100.00 17,365.56 100.00
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560

2558 2559 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,763.84 2,088.52 2,455.73

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,386.42) (1,612.81) (1,350.14)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (54.66) (757.33) (680.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 322.76 (281.62) 425.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 269.73 592.49 310.87

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 592.49 310.87 736.26

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 16,466.51 98.59 16,693.02 98.06 16,928.47 98.15

รายได้อื่น 235.16 1.41 329.90 1.94 318.24 1.85

รวมรายได้ 16,701.67 100.00 17,022.92 100.00 17,246.71 100.00

ต้นทุนขาย (14,463.26) (86.60) (14,191.28) (83.37) (14,150.92) (82.05)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,170.39) (7.01) (1,242.64) (7.30) (1,316.20) (7.63)

รวมค่าใช้จ่าย (15,633.65) (93.61) (15,433.92) (90.67) (15,467.12) (89.68)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 248.80 1.49 371.19 2.18 272.02 1.58

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,316.82 7.88 1,960.19 11.51 2,051.61 11.90

ต้นทุนทางการเงิน (123.26) (0.74) (98.03) (0.57) (74.36) (0.43)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 19.58 0.12 (205.69) (1.21) (219.32) (1.27)

ก�าไรหลังภาษีเงินได้ 1,213.14 7.26 1,656.47 9.73 1,757.93 10.20

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (18.22) (0.11) (12.77) (0.07) (9.58) (0.06)

ก�าไรสุทธิ 1,194.92 7.15 1,643.70 9.66 1,748.35 10.14
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.63 1.54 1.81

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า) 0.53 0.37 0.57

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า) 0.67 0.68 0.80

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า) 17.65 17.27 17.78

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน) 20 21 20

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า) 66.93 70.56 70.75

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน) 5 5 5

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า) 23.35 22.54 20.43

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน) 15 16 18

Cash Cycle 10 (วัน) 10 10 8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น 11 (%) 12.17 14.99 16.41

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 12 (%) 8.00 11.74 12.12

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 13 (%) 133.95 106.56 119.70

อัตราก�าไรสุทธิ 14 (%) 7.16 9.66 10.14

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 13.15 16.26 15.24

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 8.32 10.56 10.43

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 23.25 25.92 25.51

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.16 1.09 1.03

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.59 0.50 0.43

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.44 0.35 0.28

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 21 (เท่า) 11.61 16.42 22.22

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 22 (เท่า) 0.12 0.14 0.19

อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) N/A* 73.38 N/A**
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หมายเหตุ: 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) /  
หนี้สินหมุนเวียน

3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)

5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)

9) ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย

11) อัตราก�าไรขั้นต้น = (ก�าไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100

12) อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน = (ก�าไรจากการด�าเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100

13) อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร = (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / ก�าไรจากการด�าเนินงาน) x 100

14) อัตราก�าไรสุทธิ = (ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100

15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100

16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100

17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((ก�าไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย))  x 100

18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

20) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น

21) อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี) /  
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน

22) อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / 
     (การจ่ายช�าระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)

23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 

*  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถค�านวณ  
   อัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1   USDA Publications ; https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/Circulars/2018/01/Livestock_poultry.pdf

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

Business Outlook

2   รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2561, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ; 
    http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf

สถานการณ์ในปี 2560

ภาวะการผลิต

ในปี 2560 แม้ว่าการผลิตเนื้อไก่ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 
4 ของโลกจะลดลงไปเนื่องจากปัญหาด้านชีวอนามัยและการชะลอตัวของการ
บริโภคเน้ือไก่ภายในประเทศ แต่ประเทศผู้น�าในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถ
ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเป็นผลเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจาก
นั้นความต้องการบริโภคที่ยังมีการขยายตัวได้ดีในประเทศอินเดียและกลุ่มสหภาพ
ยุโรปก็เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มประเทศเหล่านั้นเพิ่มการผลิตมากขึ้น และยังท�าให้
เกดิความต้องการน�าเข้าผลติภณัฑ์ไก่เนือ้จากต่างประเทศด้วย อย่างไรกต็ามปัญหา
การระบาดของไข้หวัดนกที่ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในหลายประเทศก็ท�าให้การผลิต
โดยรวมยังเพิ่มได้ไม่มากนัก 

ในปี 2560 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 90.181 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.21 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อราย
ใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วย บราซิล สหภาพยุโรป และจีน ตามล�าดับ 

สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนื้อในปี 2560 ได้ประมาณ 18.601 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ประมาณร้อยละ 1.83 ในขณะที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มี
ปรมิาณผลผลติไก่เนือ้ราว 13.251 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2.63 ส่วนกลุม่
ประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 11.701 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.45 ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 
4 นั้นผลิตลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 5.69 คือผลิตได้ประมาณ 11.601 ล้านตัน

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดย
คาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ 1,470.262 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณ
ผลผลิต 2.082 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราวร้อยละ 4.612 ปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาด
ไข้หวัดนกท�าให้ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง
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การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2560 มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 790,0003 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.333 และ
คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมราว 101,8003 ล้านบาท อัตราการเพิ่มนี้
ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 9.09 ในปี 2559 เนือ่งจากการ
ส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลง

ในด้านของตลาดส่งออกนัน้ ญีปุ่น่เป็นตลาดส่งออกผลติภณัฑ์เนือ้
ไก่ทีส่�าคญัทีส่ดุ โดยในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ไป
ยงัญีปุ่น่ประมาณ 422,0003 ตนั ซึง่เพิม่ขึน้ถงึประมาณร้อยละ 12.493 

เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา และสดัส่วนการส่งออกไปยงัญีปุ่น่กส็งูขึน้จาก
ร้อยละ 50.493 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 53.423 ในปี 2560 อีกด้วย 
การส่งออกที่เติบโตได้ดีในตลาดญี่ปุ่นเป็นเพราะบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่ง
ส�าคญัมปัีญหาเรื่องความเชื่อมัน่ในคณุภาพของผลติภณัฑ์  ส่วนตลาด
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น การส่งออกในปี 2560 
มีปริมาณราว 273,0003 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.353 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปยังไม่ขยายโควต้าการน�าเข้าให้
กับประเทศไทยและการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากประเทศยุโรปตะวันออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโปแลนด์

นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา เป็นต้น มีปริมาณการส่ง
ออกในปี 2560 ประมาณ 95,0003 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.463  เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับในมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเชื่อม่ันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก

3  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic

ภาวะการตลาด

ตลาดในประเทศ

แม้ว่าอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2560 จะไม่
สูงมากนัก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นจากผลของการที่ราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็น
รายได้ของคนส่วนใหญ่ยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าทีค่วร  แต่ปรมิาณความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี 
2560 มีปริมาณความต้องการบริโภคประมาณ 1.362 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ร้อยละ 1.312 

ปรมิาณความต้องการบรโิภคผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้
นี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนื้อสุกร นอกจากนั้นความ
ใส่ใจในสขุภาพของผูบ้รโิภคจ�านวนมากท�าให้มแีนวโน้มว่าจะเลอืกสรร
บรโิภคอาหารประเภทเนือ้สตัว์ทีม่ีไขมนัต�า่ เช่น เนือ้ไก่มากขึน้ ประกอบ
กบัการเตบิโตของธรุกจิฟาสต์ฟู้ดซึง่ส่วนหนึง่ต้องใช้ผลติภณัฑ์จากเนือ้
ไก่เป็นวตัถดุบิ และการเตบิโตของธรุกจิการท่องเทีย่วกม็ส่ีวนช่วยท�าให้
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศ เพิ่มสูง
ขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ

สหภาพยุโรป

อียิปต

กานา

ฟลิปปนส

เนปาล

ศรีลังกา

ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต

กาตาร
บาหเรน

โอมาน
ลาว

บรูไน

แคนาดา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

สิงคโปร

แอฟริกาใต

ญี่ปุน
ฮองกง

มาเลเซีย

เวียดนาม

เกาหลี

รัสเซีย

95,000
ตลาดอื่นๆ +24.46%

ประมาณ ล้านตัน1.36

เพิ่มขึ้น

790,000 ตัน

6.33%

ปริมาณความต้องการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในประเทศปี 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ปี 2560

2  รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2561, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;  
   http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ ์
เนื้อไก่ของไทยปี 2560 รวมทั้งสิ้น 
ประมาณ

 ตัน
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สหภาพยุโรป

อียิปต

กานา

ฟลิปปนส

เนปาล

ศรีลังกา

ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต

กาตาร
บาหเรน

โอมาน
ลาว

บรูไน

แคนาดา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

สิงคโปร

แอฟริกาใต

ญี่ปุน
ฮองกง

มาเลเซีย

เวียดนาม

เกาหลี

รัสเซีย

422,000
ญี่ปุ่น +12.49%

273,000
สหภาพยุโรป -6.35%

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

2560

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ

สหภาพยุโรป
ญี่ปุน

ตลาดอื�นๆ
12.02%

34.56%
53.42%

 ตัน

ตัน
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แนวโน้มปี 2561

ภาวะการผลิต

ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 
โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงเนื้อไก่จะมีประมาณ 1,501.532 ล้านตัว คิดเป็น
ปริมาณผลผลิต 2.172 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ราวร้อยละ 2.132 เนื่องจาก
การคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกจิมแีนวโน้มจะเตบิโตดขีึน้ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ท�าให้การบริโภคภายในขยายตัวได้ดี นอกจากนั้นศักยภาพการแข่งขันที่สูงของ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท�าให้สามารถส่งออกได้
ดีขึ้นด้วย การเติบโตของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์เน้ือไก่ท้ังจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศเช่นนี้ ท�าให้ปริมาณการผลิตขยายตัวสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้เกิดผล 
กระทบทางลบต่อการผลิตและท�าให้ผลผลิตลดลงต�่ากว่าที่คาดหมายได้ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และปัญหาการแข่งขันและกีดกัน
ทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

ภาวะการตลาด

ภาวะการเมอืงทีค่าดหมายว่าจะมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้และการคาดการณ์
ว่าภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2561 จะสามารถขยายตัวได้ดกีว่าปี 2560 
ก็น่าจะท�าให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตข้ึนได้พอ
สมควร ท้ังนี้เพราะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี
ทีสุ่ดส�าหรบัผู้บรโิภคทีต้่องการอาหารทีม่คีณุค่าและราคาเหมาะสมกับค่าครองชพี 
นอกจากนัน้การขยายตวัของการท่องเทีย่วซึง่ได้มกีารส่งเสรมิอย่างจรงิจงัและต่อ
เนื่องกท็�าให้เกดิความต้องการผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่แปรรปูประเภทต่างๆ มากขึน้ด้วย 
ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2561 จะมีปริมาณราว 1.422 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.522 

ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในปี 2561 นั้น มีโอกาส
ที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.533 
จาก 790,0003 ตัน ในปี 2560 เป็นประมาณ 810,0003 ตัน ในปี 2561 ปัจจัย
เกื้อหนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่คาดหมายว่าจะเติบโตได้ดี นอกจากนั้นการที่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากประเทศไทย
ปลอดจากเชือ้ไข้หวดันกทีย่งัระบาดอยูเ่ป็นครัง้คราวในหลายประเทศกเ็ป็นปัจจัย
เสริมที่ส�าคัญ เพราะการได้รับความเชื่อถือในเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหารนี้
ท�าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี

2   รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2561, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;      
    http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560(E)* 2561(F)**

มูลคาไกแปรรูป

มูลคาไกสดแชแข็ง

97

23,970

0

10,000

21,341

19,655
15,653

80,475

35,742

63,324

69,259

74,534

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

มูลคา : ลานบาท

23,500

78,300

3   สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560(E)* 2561(F)**

มูลคาไกแปรรูป

มูลคาไกสดแชแข็ง

97

23,970

0

10,000

21,341

19,655
15,653

80,475

35,742

63,324

69,259

74,534

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

มูลคา : ลานบาท

23,500

78,300

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)

101,800
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย 
ปี 2560

ล้านบาท
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย

ที่มา:  รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้ม ปี 2561, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2561** เป็นค่าพยากรณ์

ปี ผลผลิต  
(ล้านตัว)

ผลผลิต  
 (ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

บริโภค  
(ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

2556 1,189.04 1,629,916 12.69% 1,125,510 23.92%

2557 1,295.56 1,775,928 8.96% 1,230,370 9.32%

2558 1,337.87 1,846,264 3.96% 1,224,490 (0.48%)

2559 1,405.49 2,032,676 10.10% 1,342,567 9.64%

2560(E)* 1,470.26 2,080,120 2.33% 1,360,120 1.31%

2561(F)** 1,501.53 2,171,569 4.40% 1,421,569 4.52%

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2561** เป็นค่าพยากรณ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย ปริมาณ: ตัน  มูลค่า: ล้านบาท

ปี

ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม

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 6 265,023 30,478 265,119 30,484

2549 2,662 97 294,295 35,742 296,957 35,839

2550 11,052 522 322,471 36,791 333,523 37,313

2551 14,367 862 387,127 54,567 401,494 55,429

2552 18,260 1,242 378,809 51,492 397,069 52,734

2553 17,054 1,147 418,005 53,805 435,059 54,952

2554 27,258 1,881 435,267 60,290 462,525 62,171

2555 89,411 6,491 462,951 64,394 552,362 70,885

2556 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 240,123 21,341 502,846 74,534 742,969 95,875

2560(E)* 250,000 23,500 540,000 78,300 790,000 101,800

2561(F)** 255,000 23,970 555,000 80,475 810,000 104,445
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ปัจจัยทางลบ 

• ต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผลของการปรับอัตราค่าจ้าง
ขัน้ต�า่ท�าให้ต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์ไก่เน้ือเพิม่สูงขึน้
และลดความได้เปรียบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งที่อัตราค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

• การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ส�าคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ เช่น บราซิล 
และจีน ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่ง
ออกไทยลดลงเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกในประเทศคู่แข่ง
เหล่านั้น

• การแข่งขันจากบราซิลซึ่งมุ่งจะช่วงชิงการเป็นผู้น�า
ตลาดกลับมา หลังจากท่ีสูญเสียตลาดไปบางส่วนใน
ปี 2560 จากผลของการขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการปล่อยผ่านให้เนื้อสัตว์หมด
อายุสามารถส่งออกได้

• การแข่งขันจากเวียดนามซึ่งโรงงานแปรรูปเน้ือไก่
หลายโรงงานผ่านการตรวจรบัรองจากญีปุ่น่แล้วท�าให้
มีโอกาสจะเป็นคู่แข่งส�าคัญในตลาดญี่ปุ่นในอนาคต 
โดยที่เวียดนามจะมีข้อได้เปรียบที่อัตราค่าจ้างต�่ากว่า

• การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกใน
ประเทศต่างๆ เป็นคร้ังคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหา
นี้ในประเทศไทยก็ตาม แต่ก็เป็นความเส่ียงท่ีทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

• การถูกแข่งขันจากโปแลนด์ในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่ง
เป็นตลาดส่งออกหลัก ในขณะที่การส่งออกของไทย
ไม่สามารถเพิ่มได้ เนื่องจากการเจรจาเพื่อให้สหภาพ
ยุโรปเพิ่มโควตาน�าเข้าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยัง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เน้ือในปี 2561 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่ 

ปัจจัยทางบวก 

• ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ท�าให้
สามารถผลิตได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง 
ท�าให้ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลกสงูขึน้ ประกอบ
กับระบบการผลิตเพ่ือส่งออกของไทยที่มีมาตรฐาน
สูง และความสามารถของผู้ส่งออกไทยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ท�าให้ผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลก

• ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของ
ไข้หวัดนก ท�าให้โอกาสขยายตลาดส่งออกค่อนข้าง
สดใส โดยเฉพาะตลาดในญี่ปุ่น และประเทศนอก
สหภาพยุโรป เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และ
แคนาดา เป็นต้น

• นโยบายด้านการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาล
ทีค่่อนข้างชดัเจนและไม่เปลีย่นแปลงมากนกั ช่วยให้ผู้
ท�าธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่
ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

+

+

+

-

-

-

-

-

-



INNOVATIVE  
PRODUCTION
ก้าวล้�าด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
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ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งท่ีมี
ความส�าคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถอยู่รอด
ได้เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความ
เส่ียงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมท้ังได้ท�าการประเมินผล 
กระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วย
เหตนุี ้บรษิทัฯ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีลไกการบรหิารงานที่
มปีระสทิธภิาพในการควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ อกีทัง้เตรยีมการ
รบัมือกบัความเส่ียงต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแขง็ทาง
ธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด�ารงอยู่ได้ตลอดไป 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินตามกรอบการ
บรหิารความเสีย่งของ COSO ERM Framework โดยบรษิทัฯ ได้มกีาร
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับปัจจัย
เสีย่งต่างๆ ของบรษิทัฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk 
Owner) มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงิน 
ท�าให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความ
สามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ  และอาจ
มีความเสี่ยงอ่ืนๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเส่ียงที่
พจิารณาในขณะนีว่้าไม่มผีลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง
ท่ีบรษิทัฯ ทราบและพจิารณาว่าหากเกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 
ซึง่มคีวามเสีย่ง 2 ส่วน ได้แก่ ความเสีย่งจากปัจจยัภายในองค์กร และ
ความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกองค์กร ทัง้นี ้ปัจจยัความเสีย่งจากภายใน
องค์กร เป็นความเสีย่งท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบรษิทัฯ จะ
พยายามท�าให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากที่สุด ส่วนปัจจัยความ
เส่ียงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายามก�าหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ดังจะได้
กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors 
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1.  ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนสูง หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�าให้เกิดปัญหา
สภาพคล่องทางการเงินได้

การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ มนีโยบายทีถ่อืปฏบัิตอิย่างต่อเนื่อง เรื่องการรกัษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจาก
นี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้
ด�าเนนิการไว้ด้วยแล้วเช่นกนั อนัจะน�ามาซึง่ความเชื่อมัน่ในการด�าเนนิ
ธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เม่ือเกิดเหตุการณ์เหนือความ
คาดหมายอย่างรุนแรง

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด

การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษทัฯ เน้นการสร้างทมีการบรหิารจดัการเพื่อบรกิารลกูค้าตัง้แต่
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบ อัน
จะน�ามาซ่ึงความเช่ือม่ันของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่องทางการ
ตลาด และการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ เช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing) , Social 
media ฯลฯ

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ รวมถงึมีโครงการจดัฝึกอบรมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อเพิม่ความรูค้วามสามารถในสายงานต่างๆ  ถือเป็นแนวคดิ
หลักท่ีจะท�าให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะน�าองค์
ความรูม้าพฒันาองค์กรให้เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื เป็นการ
ปลูกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneurial spirit)

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร

ปัจจุบันผู ้บริโภคได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องความสด สะอาด 
ปลอดภยั ของสนิค้าเนือ้ไก่และสินค้าปรงุสกุมากขึน้ ดงันัน้การด�าเนนิ
งานของบรษัิทฯ อาจได้รบัผลกระทบ หากความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อ
คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�างาน
ทีม่ัน่ใจได้ว่าผูบ้รโิภคสินค้าของบรษัิทฯ จะได้บรโิภคสนิค้าทีม่คีวามสด 
สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง บรษิทัฯ ได้น�าเทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีที่
ตรวจพบส่ิงผิดปกติในระหว่างการด�าเนินการ ดังนั้น จึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง 
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือ
การเรยีกคนืสนิค้า (Product Recall) ในกรณทีีจ่�าเป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค อกีทัง้ตอบสนองผูบ้รโิภคและลูกค้าให้เกดิ
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ 
ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, 
HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของ
สินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด
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1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บรษัิทจ�านวน 686,167,340 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 54.73 ของจ�านวนหุน้ที่
จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ จงึท�าให้กลุม่ตระกลูศริมิงคลเกษม 
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอืน่ท่ีต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ค�าชี้แจงกับผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเง่ือนไข  
หลกัเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึใช้ดลุพนิจิอย่างระมดัระวงั เพื่อให้ได้มาซึง่ผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุติธรรมโดยท่ีผู้มีอ�านาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ละผลการกระท�าของตนต่อผูท้ี่มส่ีวนได้ส่วนเสยีกบับริษทัฯ 
ทกุราย รวมถงึผู้ถอืหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน

1.6 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญอย่าง
หนึง่ในการใช้ทรพัยากรเพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการพฒันาบรษิทัฯ 
รวมถงึการพัฒนาในระดบัประเทศ การทจุริต คอร์รปัชนัก่อให้เกดิความ
เสยีหายต่อทรพัย์สนิและผลประโยชน์ต่างๆ ของบรษิทัฯ ซึง่แม้ว่าทีผ่่าน
มาบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดมาตรการป้องกัน และระบบควบคมุภายใน
ทีด่อีย่างเพยีงพอแล้ว แต่ปัญหาการทจุรติ คอร์รปัชนันัน้ยงัคงมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตควบคู่กับแนวทางการ
บรหิารด้วยความระมดัระวงั พฒันาการเรยีนรูแ้ละเข้าใจถงึมลูเหตขุอง
การทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธี
การตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะ
ช่วยหยดุปัญหาการสญูเสยีทรพัยากรของบรษิทัฯ โดยไม่เกดิประโยชน์ 
หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถ
ควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการ
ท�างาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่
ซับซ้อนจนท�าให้เกิดปัญหารอยต่อการท�างาน มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในเร่ืองจิตส�านึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้า
แสดงออกในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผูร้้องเรยีน มกีระบวนการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ เพื่อ
เป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและ
มีความยุติธรรม มีการก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�าการทุจริต 
คอร์รปัชนั โดยบรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ 
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

1.7 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งมีความส�าคัญ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้ ในด้านการปฏิบัติงานและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงานหากพบว่ามีการหยุดชะงักหรือขัดข้องของระบบ
ภายใน ระบบอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ (Programming Error) 
การสื่อสารขัดข้อง และความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการเลือก
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไม่เหมาะสมเนื่องจากมเีทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้
อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นสาเหตแุละปัจจยัเสีย่งทีก่่อให้เกดิความเสยีหายใน
ด้านการปฏิบัติการตามมา

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารความเส่ียงด้าน IT 
โดยให้มกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างรดักมุและมมีาตรฐาน รวมถงึมี
ความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึง
ได้มีแผนส�ารองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency 
Plan) และกระตุ้นให้พนักงานมีความรู้เรื่องภัยคุกคามและมีความ
ระมัดระวังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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2.  ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร

2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์

การเกดิโรคระบาดในสตัว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในการบรโิภค 
ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
ติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกทีร่ะบาดในฟาร์มเลีย้ง
ไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญที่จะหลีก
เลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนื่องถงึการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่กูจ�ากดั
สิทธิ ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มกีารบริหารความเสีย่งโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเล้ียงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบายและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตาม
มาตรฐานสากล การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานท่ีฟักไข่
สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ  นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทัน
สมัยตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ระบาด ตลอดจนการจัดท�าการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

แม้ว ่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จาก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบ
ต่ออตุสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถงึความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�าหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่ง
ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�าเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ท้ังไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น 
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย 
โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพื่อการผลติอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถงึความต้องการน�าวตัถดุบิบาง
ประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�าไรใน
ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่ง
ผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่า
นี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติ
ทีอ่าจท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่สิง่เหล่านีอ้ยูเ่หนอืความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่
บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�านาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�าการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
รวมทัง้จดัหาแหล่งวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ และสรรหาวตัถดุบิให้มปีรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่า
ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
หน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมมาใช้
ในการผลติ รวมถงึมกีารใช้อนพุนัธ์ทางการเงินในการบรหิารความเสีย่ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ส�าหรับ
ราคาอาหารสตัว์นัน้ บรษิทัฯ สามารถปรบัเปลีย่นราคาขายอาหารสตัว์ 
ให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุบิอาหารสตัว์ทีเ่พิม่ขึน้ได้ โดยการขออนมุตัิ
การปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็นสินค้าที่
หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�าหน่าย ท�าให้การขอปรับราคาขายใน
บางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มชีวีติและผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ โดยราคาของสนิค้า
เหล่านี ้ถกูก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 
โดยปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่ออปุสงค์ประกอบด้วยก�าลงัซือ้ ความเชื่อมัน่ 
รวมถงึความต้องการตามฤดกูาล ซึง่หากปรมิาณผลผลติมมีากเกนิกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ากว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพ่ิมมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับราคาลูกไก่มีชีวิต 
เนือ้ไก่ และช้ินส่วนไก่ กอ็าจจะอยูเ่หนอืความคาดหมายและการควบคมุ
ของบริษัทฯ ได้

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามันเช้ือเพลิง

ในช่วงทีผ่่านมา ราคาน�า้มนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนอย่างมาก 
ซ่ึงยากทีจ่ะหลกีเลีย่งผลกระทบจากภาวะความผนัผวนของราคาน�า้มนั
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทนุการขนส่งเกดิความผนัแปรก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อ
เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง 
ท่ี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท 
ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่
จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ ไป
ยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ 
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

รปูแบบการด�าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจบัุนมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็  การพัฒนาผลิตภณัฑ์จงึมคีวามส�าคญั โดยต้องเร่งศกึษา
และท�าความเข้าใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Consumer  Behavior) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้
บริโภคมากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ มหีน่วยงานทีศ่กึษาและตดิตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยูต่ลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ดงันัน้ จงึมุง่เน้นการเกบ็ข้อมลูผูบ้รโิภคในเชงิลกึ เพื่อน�าผลการ
ศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลาก
หลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการ
ตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น 
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะมีผู้ประกอบการในตลาด 
มากราย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท�าก�าไรให้สูงขึ้น 
ประกอบกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูป
แบบ ย่อมส่งผลให้มคีวามคล่องตวัในการเคล่ือนย้ายทรพัยากร เงนิทนุ 
แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�าสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุน
การผลิตต�่ากว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคล่ือนย้ายฐานการ
ผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการด�าเนิน
การของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ 
และสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑ์ โดยพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อ
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ 
มีการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย พร้อมทั้งพัฒนา
รปูแบบการจดัส่งให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อลดความเสีย่งด้านการบรหิาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
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2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท้ังท่ีเป็นการ
ส่งออกและการน�าเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของ
การส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อ
แปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสตัว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทนุวตัถดุบิทีสู่งขึน้ 
เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�าเข้าเคร่ืองจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเส่ียงโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�าหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุม้ครองความเสีย่งด้านความผนัผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�าให้บริษัทฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผล
ก�าไรตามแผนท่ีคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�าสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปล่ียนได้ใน
อัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าขณะที่ท�าสัญญา

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกดิจากการเปลีย่นแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ
กระแสเงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตาม
การเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการด�าเนิน
ธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการ
ค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบก�าแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาท
ลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้น�าเข้าได้มีการกีดกัน
ทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�าหนด
โควตา การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย รวมทั้งการก�าหนด
มาตรฐานการน�าเข้าให้สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาดใหม่หรือขยาย
ตลาดไปยังประเทศอ่ืน อาจไม่สามารถกระท�าได้ง่าย หรืออาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้อง
อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัย 
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความ
สามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทาง
อ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง

เพ่ือลดความเส่ียงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมลูและข่าวสารทีท่นัต่อเหตกุารณ์ อนัจะได้
น�ามาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบยีบต่างๆ แต่อย่างไรกต็าม การกดีกันทางการค้า เป็นความเสีย่งท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินงานอาจจะไม่สามารถด�าเนิน
การได้อย่างครอบคลุม

2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�าไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้าท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ถือเป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังน้ัน การ
ด�าเนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ารองในการด�าเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการก�าหนดผู้ด�าเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�าเนินการ
ติดตามข้อมูลและสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ 
รายงานต่อคณะผูบ้รหิารอย่างสม�า่เสมอ เพื่อพจิารณาเตรยีมการรบัมือ 
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ารองอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน

Connected  
Transactions



67GFPT ANNUAL REPORT 2017

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี   
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจเข้าท�ารายการระหว่างกันท่ีมีเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บรหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง โดยใช้ราคาทีย่ตุธิรรม เหมาะสม 
เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก   

ความสมเหตุสมผลของรายการ

โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ารายการอื่นๆ ท่ัวไป โดยมีการ
ก�าหนดอ�านาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนด นอกจากน้ัน 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทาน การท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม
เป็นส�าคัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2560 
นั้น เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่าน
การอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ารายการ 
ทั้งนี้ ส�าหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ 
และคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกัน เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ 
ปกติของธุรกิจ

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลอื่นในเรื่อง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�านึงถึงความสมเหตุสมผล 
ความเหมาะสม ในเงือ่นไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสยีทกุฝ่ายได้รบัการดแูลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั
ตามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีแต่อย่างไรกต็าม การท�ารายการ
ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรอืขัน้ตอน
การอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่าง
กันส�าหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559

(ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 
ของการท�ารายการ /  

เงื่อนไขการก�าหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม
งบการ

เงินเฉพาะ
งบการเงิน

รวม

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
จ�ากัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

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

-
-
-

0.42
7.92
2.11

530.39
767.41
0.60
22.20
17.82
75.46

-
-
-

0.42
7.97
2.47

569.77
734.31
0.45
36.42
17.87
74.14

• เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ส�านกังาน / ก�าหนดราคา
โดยผู้ประเมินอสิระ

• เป็นบริษัทที่ขายไก่เน้ือ / 
ก�าหนดราคาตามสัญญา โดย
องิราคาตลาด 

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
จ�ากัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า 1.12 2.62 1.09 2.59
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าท่ีดิน
และสิง่ปลกูสร้าง /ก�าหนดราคา
ตามสญัญาทีต่กลง

3. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
จ�ากัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

-
-
-

0.02
0.48

-

-
-
-

-
0.48
5.06

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าท่ีดิน 
เพื่อท�าฟาร์มเลีย้งไก่ / ก�าหนด
ราคาตามสญัญาท่ีตกลง

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
จ�ากัด/ มีผู้บริหารร่วมกัน 1. ซื้อ - 2,021.79 - 1,437.81

เป็นบรษิทัทีม่คีวามช�านาญด้าน
การจดัหาวตัถดุบิข้าวโพดในการ
ผลติอาหารสตัว์ / ก�าหนดราคา
ตามราคาตลาด

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ 
จ�ากัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

1.34
0.36
0.05

1.34
0.36
0.05

3.13
0.36
0.03

3.13
0.36
0.03

เป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิารเช่าทีพ่กั / 
ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

6. Nichirei Food Inc. / บริษัทที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

1,549.64
0.02

1,549.64
0.02

1,082.60
0.65

1,082.60
0.65

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเน้ือไก่
แปรรปู / ก�าหนดราคาตามราคา
ตลาด

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

1. ขาย 869.31 869.31 866.57 866.57
เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเน้ือไก่
แปรรปู / ก�าหนดราคาตามราคา
ตลาด

8. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด  
(มหาชน) / บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทร่วม โดยเป็นผู้ถือหุ้นของ 
บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

1. ขาย 1.29 1.29 1.25 1.25 เป็นบรษิทัทีซ่ือ้สนิค้าเนือ้ไก่ /
ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /  
กรรมการและผู้ถือหุ้น  
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย 35.49 86.21 32.26 89.18

ตามรายงานประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 
ธนัวาคม 2556 มีมตอินมัุตใิห้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพื่อเสรมิสภาพ
คล่องให้กบับรษัิทฯ วงเงนิกูย้มื
ไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 5.50 ต่อปี 
ครบก�าหนดช�าระ มกราคม 2567 

รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ารายการระหว่างกัน ตามที่ ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
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เน้นใช้เทคโนโลยีและทักษะของบุคลากร

COMBINED 
TECHNOLOGY
AND SKILL



COMBINED 
TECHNOLOGY
AND SKILL
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หมายเหตุ:  (1) กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�านวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณเป็นการ  

โครงสร้างการถือหุ้น

Shareholding Structure

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1.  กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม(1) 686,167,340 54.73%

2. NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 46,337,814 3.70%

4. น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 40,000,000 3.19%

5. นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล 20,000,000 1.60%

6. นายก้องภพ ลิมทรง 20,000,000 1.60%

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 19,113,237 1.52%

8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING 
THAILAND CL AC 14,834,069 1.18%

9. CHASE NOMINEES LIMITED 10,079,700 0.80%

10. นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 8,900,000 0.71%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 922,148,210 73.55%

6% 1%

13%

55%

25%

กลุมตระกูล
ศิริมงคลเกษม

นักลงทุนรายยอย
ตางประเทศนักลงทุน

สถาบันภายในประเทศ

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ

นักลงทุนไทย
รายยอย

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247) 

ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,400,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 1,253,821,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงาน ณ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63%

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33%

รวม 67,483,580 5.38%

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์     ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63%

2. นายวิรัช            ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

3. นพ.อนันต์          ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33%

4. นางสมสิริ          อิงโพธิ์ชัย 2,500,000 0.20%

5. น.ส.วรรณี          ศิริมงคลเกษม 10,100,000 0.81%

6. นายสุจิน          ศิริมงคลเกษม 59,801,080 4.77%

7. นางปรานี         ภาคสุข 1,193,930 0.10%

8. น.ส.นิสา          ศิริมงคลเกษม 46,012,100 3.67%

9. นายขจร          ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

10. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

11. นายเจษฎา       ศิริมงคลเกษม 37,531,000 2.99%

12. นายกิตติชัย      ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

13. น.ส.วิวรรยา      ศิริมงคลเกษม 35,939,000 2.87%

14. น.ส.ปภิญญา    ศิริมงคลเกษม 35,350,000 2.82%

15. น.ส.วริสรา        ศิริมงคลเกษม 36,375,300 2.90%

16. นายวงศกร       ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79%

17. นางชลลดา ศิริมงคลเกษม 61,450,000 4.90%

18. นายพิษณุ              ศิริมงคลเกษม 65,500,000 5.22%

19. นายจรงกิจ        ศิริมงคลเกษม 12,200,410 0.97%

20. นายจรงกร        ศิริมงคลเกษม 12,265,910 0.98%

21. น.ส.อลีนา         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

22. นายอชิระ         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

23. น.ส.จุฑามาส    อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 0.40%

24. นายพงศธร        อิงโพธิ์ชัย 5,059,830 0.40%

25. นายวิน              ภาคสุข 5,105,000 0.41%

26. นายวรภัทร        ภาคสุข 5,100,000 0.41%

27. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด* 200 0.00%

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 686,167,340 54.73%

หมายเหตุ : * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Dividend Payment Policy

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี ตามงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพ
คล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อมลูการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั

 2555(1) 2556 2557 2558 2559

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) (0.31) 0.43 0.61 (0.17) 0.41

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) - 0.35 0.40 0.25 0.30

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%) - 82.14 65.63 N/A(2) 73.38

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ารองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของ
แต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�าหนดอัตราขั้นต�่าแต่อย่างใด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�านวน 49.00 ล้านบาท

(1) ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ 
มาปฏิบัติเป็นครั้งแรกในงวดบัญชีปี 2556

หมายเหตุ:

(2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถ
ค�านวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558



มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่เสมอ

FOOD 
INSPIRATION
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Organization Chart
โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

สายงานการเงิน

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ

คณะกรรมการบริษัท

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายแปรรูป

ฝายผลิตภัณฑอาหาร

ฝายวางแผน

ฝายคลังสินคา

ฝายพัสดุ

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายซอมบำรุง

ฝายไฟฟา-เครื�องเย็น

ฝายกอสราง

ฝายพัฒนาคุณภาพ

ฝายวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพ

ฝายระบบน้ำด ี- น้ำเสีย

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สายงานการผลิตและการตลาด

ฝายโรงงาน ฝายขายตางประเทศ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)
5

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)
8

3
(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน)

4(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อไกเนื้อ)

สายงานบริหาร
2

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบริหาร)

9
(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

ฝายขายภายในประเทศ
2(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

6

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายการเงิน

ฝายจัดซื้อไกเนื้อ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

ฝายตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ 1

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

10(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)7

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

ฝายบัญชี (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี)

ฝายธุรการ

ฝายสารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ฝายจัดซื้อทั่วไป

ฝายจัดซื้อระวางสินคา

ฝายพัฒนาระบบงาน ERP

11

* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 82
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การจัดการ

Management

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นายประสิทธิ์   ศิริมงคลเกษม (1) ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิรัช        ศิริมงคลเกษม (1)
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

3. นพ.อนันต์     ศิริมงคลเกษม (1)

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร

4. นพ.สาธิต      กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5. นายปารเมศ   เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสมสิริ      อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

8. น.ส.วรรณี       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุจิน       ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

ในปี 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1)  คณะกรรมการบริษัท 2)  คณะกรรมการ
ชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ, 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 3)  ผู้บริหาร

หมายเหตุ: น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้มีอ�านาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
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2.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

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  2560  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

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�ากับดูแลกิจการ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ ของบรษิทั จเีอฟพทีี จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดงันี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1.  นพ.สาธิต         กรเณศ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2.  นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4.  น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5.  นายฐิติ วรรณเชษฐ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

6.  นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.  นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ * กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: * นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ของบรษิทั จเีอฟพีท ีจ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดงันี้ี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นายปารเมศ            เหตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นพ.อนันต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. น.ส.วรรณี      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

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 2560 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จัดการ

2.  นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส**
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร 
และรักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

3.  นางปรานี ภาคสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน

4.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

5.  นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและการตลาด

6.  น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

7.  น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
และเลขานุการบริษัท

8.  นายฐิติ วรรณเชษฐ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงาน

9.  นายอาทร เอื้อพอพล ผู้อ�านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

10. นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:    *  นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

** ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่ายบัญชี 
จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร

จ�านวนหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2559 ณ 29 ธ.ค. 2560
เพิ่มขึ้น / 
 ลดลง %การถือหุ้น

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายประสิทธิ์            ศิริมงคลเกษม 33,000,000 - 33,000,000 - - 2.63%

2. นายวิรัช                    ศิริมงคลเกษม 30,349,500 - 30,349,500 - - 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 59,701,080 5,000,000 59,801,080 - +100,000 4.77%

10. นางปรานี             ภาคสุข 1,191,930 - 1,193,930 - +2,000 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%

รวม 220,828,590 5,000,000 220,930,590 - +102,000 17.62%

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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Board of Directors

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

1 2

5 6

4

9 7 8

3

ประธานกรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

อายุ : 77 ปี
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
อายุ : 68 ปี

นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม
อายุ : 66 ปี

นพ.สาธิต กรเณศ
อายุ : 65 ปี

นายปารเมศ เหตระกูล
อายุ : 54 ปี

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
อายุ : 53 ปี

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
อายุ : 70 ปี

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
อายุ : 47 ปี

น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
อายุ : 60 ปี

คณะกรรมการบริษัท
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การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2560

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
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�้า 
10. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
11. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
12. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร 

33,000,000 หุ้น หรอื 2.63%

พีช่าย นายวริชั ศริมิงคลเกษม
พีช่าย นพ.อนนัต์ ศริมิงคลเกษม
พีช่าย นางสมสริ ิ องิโพธิช์ยั
พีช่าย น.ส.วรรณ ี ศริมิงคลเกษม
อา นายสจุนิ ศริมิงคลเกษม

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)

- ไม่ม ี-

( ณ 29 ธ.ค. 2560 ) 

BOD

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

ประธาณคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

BOD
AC 
NRC
CGC
RMC
EC
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การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร 

นิติบุคคลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

บจก. เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

30,349,500 หุน้ หรอื 2.42%

น้องชาย นายประสทิธิ ์ ศิรมิงคลเกษม

- ไม่ม ี-

( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)

3. นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร 

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
10. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
11. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
12. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
13. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

4,134,080 หุ้น หรอื 0.33%

น้องชาย นายประสทิธิ ์ ศิรมิงคลเกษม

- ไม่ม ี-

( ณ 29 ธ.ค. 2560 ) 

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

CGCRMCNRCECBOD

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2560

อบรมสัมมนา ปี 2560

• แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

BOD EC
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5. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
University of Hartford, Connecticut, USA

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนยีบตัรทางวชิาชพีชัน้สงูทางด้านการเงนิและการลงทนุ CFA,  

the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น

- ไม่ม ี-

50,000 หุน้ หรอื 0.004% 

- ไม่ม ี-

1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบนั (13 ปี)

( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

4. นพ.สาธิต กรเณศ

กรรมการอิสระ

• วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก 
มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

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

- ไม่ม ี-

- ไม่ม ี-

- ไม่ม ี-

25 มิถนุายน 2541 – ปัจจุบนั (20 ปี)

( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

CGCNRCACBOD RMC NRCACBOD

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2560

อบรมสัมมนา ปี 2560
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6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ

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

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

- ไม่ม ี-

- ไม่ม ี-

- ไม่ม ี-

( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบนั (10 ปี)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2560

อบรมสัมมนา ปี 2560

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริษัท

• ประถมศึกษา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
6. กรรมการ บจก. พานาแลบ
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
8. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

2,500,000 หุ้น หรอื 0.20%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 ) 

น้องสาว นายประสทิธิ ์ศริมิงคลเกษม

Enterprise Risk Management: 
การบริหารความเสีย่งขององค์กร

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)

RMC ECBODAC NRCBODBOD
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8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

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

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�าเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์ 

บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
2. กรรมการ บจก. พานาแลบ
3. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร ์

10,100,000 หุน้ หรอื 0.81% 

น้องสาว นายประสทิธิ ์ศริมิงคลเกษม

( ณ 29 ธ.ค. 2560 ) 

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั (15 ปี)

Enterprise Risk Management:  
การบริหารความเสีย่งขององค์กร

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เน้ือ

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด  

บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
4. กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
8. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
10. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
11. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
12. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
13. กรรมการ บจก. จุลฉัตร 

59,801,080 หุ้น หรอื 4.77%

หลานชาย นายประสทิธ์ิ ศริมิงคลเกษม

( ณ 29 ธ.ค. 2560 ) 

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั (15 ปี)

- ไม่ม ี-

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2560

อบรมสัมมนา ปี 2560

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการบริษัท

RMC ECBOD NRC CGCRMCBOD



ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร 

FOOD SAFETY 
ASSURANCE
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Good Corporate 
Governance

1     หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2   หลักการก�ากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3   หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017

การก�ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อม่ันว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี 
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อ
ก�าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2  

(OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3  ที่ออก
โดยส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิ
ธรุกจิส�าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และก�าหนด
ให้มกีารทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัเิป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะ
สมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิ สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า (Governing Body) ในการ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม 
CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ เป็นผูป้ระเมินการปฏิบตัติาม
หลกัการปฏบิตัใิน CG Code เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีระบวนการที่ได้ปรบัใช้
หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติท่ีดีอย่างสม�่าเสมอ และมี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน 
(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรบัทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ  
www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของทุกคนในองค์กร ท�าให้บริษัทได้รับผลการประเมินการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2560 อยูใ่นระดบั 
“ดเีลิศ” โดยได้รบัสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลแห่งชาติ 
จ�านวน 5 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. อีก
ทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ใน

ปี 2560

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบรษิทั การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั การแต่งตัง้ผู้
สอบบัญชี ก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงั
คับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธขิัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธใินการได้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�าคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ ทันกาล และ
เพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค�าวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ผลการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื จดหมายข่าวถงึผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นช่องทางที่
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ 
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษิทัฯ และ
หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ
อนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป

คณะกรรมการมนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้
ภายในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้มกีารชีแ้จงรายละเอยีดขัน้ตอนการ
ลงทะเบยีนและเอกสารทีใ่ช้ในการลงทะเบยีนส�าหรบัผู้ถอืหุน้ในแต่ละ
ประเภท รวมถึงก�าหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุฯ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้
ผูถื้อหุน้ได้ใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชมุ
อย่างเต็มที่ และจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสในการเข้า
ถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังค�านึงถึง
สิทธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัตามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.2.1 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ และเสนอชื่อบคุคลผูม้คีณุสมบตัเิพื่อรบัการพจิารณาแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการ รวมถงึการส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกบัระเบยีบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือ
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) บรษิทัฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมการ ถงึก�าหนดวนัประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น วันก�าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงนิปันผลให้ผูถ้อืหุน้รับทราบทนัท ีภายในวนัทีม่กีารประชมุคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ 
ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อม
ระบุถึงค�าช้ีแจง เหตุผลประกอบความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม 

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน
ก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด อีก
ทั้งให้มีการลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน  
ล่วงหน้า 8 วันก่อนการประชุม 

1.2.2 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
หลากหลายรูปแบบ ท�าให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวก 

2) บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเข้าประชมุล่วงหน้าก่อน
การประชมุเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และจดัระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ 
กรรมการอสิระ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน โดย
ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. (ส�าหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก�าหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบ
ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับ
หนงัสอืเชญิประชมุ รวมทัง้ได้ระบเุกีย่วกบัเอกสาร / หลกัฐาน ค�า
แนะน�าขัน้ตอนการมอบฉนัทะให้ผูถ้อืหุ้นทราบไว้อย่างชดัเจน และ
ผูถื้อหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ 
และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และ
การแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เช่ือ
ถือได้ของข้อมูล  

5) บริษัทฯ ก�าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อตอบค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

6) บรษัิทฯ ก�าหนดให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึง่เป็นอาสา
สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�าหน้าที่ผู้แทน
ของท่ีประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น 

7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของ
การแต่งต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
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8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้น
ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดย
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 
เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�าถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจนและโปร่งใส

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

1.2.3 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�าคัญถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

3) บรษิทัฯ เผยแพร่การบนัทกึภาพพร้อมเสยีงในลกัษณะสื่อวดีทิศัน์ 
แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระและชื่อบคุคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอค�าถาม เป็นเวลา 3 เดอืน
ก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 และเมื่อ
ครบก�าหนดเวลาดงักล่าว พบว่า ไม่มผู้ีถอืหุน้รายใดเสนอระเบยีบวาระ 
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมการ
บริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  
2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. โดยก�าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวัน
ที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่10 มนีาคม 
2560 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2560 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มีนาคม 2560 นบัเป็น 34 วนัก่อนวนัประชมุ และบรษิทัฯ 
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 นับเป็น 
14 วันก่อนวันประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 
เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุน้มาประชมุด้วยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะ รวมจ�านวน 492 ราย นบั
เป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 903,036,027 หุ้น คิดเป็น 72.02% ของจ�านวน
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ  
ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
ภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี  2560 พร้อมภาพและเสยีงทีบั่นทกึการประชมุ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560

จากการด�าเนนิการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ�าปี 2560 ดงักล่าว 
บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM 
Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 
คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 
2555 เป็นต้นมา
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้ทกุราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และไม่มี
ผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท�าอัน
ไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือครอบ
ครองข้อมูลภายใน โดยได้ก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
และข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่จะมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ พนักงานเมื่อแรกเข้าท�างาน โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่
สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ4 อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 
244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด�าเนินการ
เปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ และเป็นข้อมลูทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ หรอืการเข้าผกูพนัตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าทีเ่กีย่วข้อง
กับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระท�าผิดตาม
มาตรา 240 และมาตรา 242 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ที่ส�าคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจ�ากัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทาง
มชิอบ แม้จะเกษยีณอาย ุลาออก หรอืส้ินสดุการท�างานกบับรษิทัฯ 
แล้วกต็าม เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงาน น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

• บุคคลภายนอกซ่ึงมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วง

4   กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการ        

รู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รกัษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูล
ภายในท�านองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

• การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากร
ของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ี
ส�าคญัทางธรุกจิ โดยทีต่นไม่มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควร
แนะน�าให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 รวมถงึบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชดิของบคุคลตามมาตรา 243 ห้ามน�าข้อมลูภายในของ 
บริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 รวมถงึบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่ส�าคัญ ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 
24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว (Blackout Period) 

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส�าคัญ คนใดกระท�าผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่
ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเส่ือมเสียและความ 
เสียหาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพัก
งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�านวน
หลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ5 ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�าบันทึก
การเปล่ียนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือ
ครองหลกัทรพัย์ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1)  

5  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ก�ากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท  
บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้รับครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้อง บุตร ญาติสนิท และคู่สมรส     
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย เป็นต้น
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2.2.3 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็น 
ผูถ้อืหุน้หรอืมอี�านาจจดัการในกจิการทีแ่ข่งขนักบัธุรกจิของบรษัิทฯ อนั
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�าไร ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทฯ ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธรุกจิส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้อง
ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�างานของบริษัทฯ และห้าม
ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

2.2.5 การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว  
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าท�ารายการ อีกท้ังห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ารายการหรือ
กระท�าการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ท�ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที ่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานหรือไม่ก่อนท�ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด 

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อจะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน 
และภายหลงัการซือ้ขาย หรอืด�าเนนิการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลัก
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

2.2 การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบรษิทัฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกดิขึน้ได้
หลายรปูแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลใด อันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัทฯ

2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายเสนอเงนิ สิง่จงูใจ ของก�านลั สทิธปิระโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรอืบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ธรุกจิ ยกเว้นการให้การเล้ียงรบัรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบรษิทัฯ ซึง่แนวทางปฏบิตัดัิงกล่าวนี ้ได้ถกูน�าไปใช้เป็นพ้ืนฐานการ
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏภายในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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2.2.6 การท�ารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ตามล�าดบั โดย
การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยถอื
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's 
Length Basis) มกีารก�าหนดราคาตามการด�าเนนิธรุกจิปกต ิและค�านงึ
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ารายการ
ระหว่างกันแต่อย่างใด

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องท่ีเข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนท�ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน
วาระที่เก่ียวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้า
ที่รวบรวมและจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 
วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวม
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ท้ังนี้ ข้อมูลการด�าเนินการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ 
บรษิทัฯ ในปี 2560 ทีผ่่านมา ปรากฏดงัรายงานแห่งความยัง่ยนื ซ่ึงเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.gfpt.co.th) หวัข้อ การก�ากบัดแูลกจิการ

ผู้ถือหุ้น : บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเตบิโตและผลตอบแทนท่ีดใีห้ผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่อง โดยค�านงึถึงสภาวะ
ความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกดิการเพิม่มลูค่าให้แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมไปถงึการให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง
และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีม

พนักงาน : บริษทัฯ มุง่มัน่ในการปฏบิตัต่ิอพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินษุยชน เพื่อให้
พนกังานได้รบัผลตอบแทนทีย่ตุธิรรมและสวัสดกิารท่ีเหมาะสมไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด มกีารอบรมให้ความรู้ 
พฒันาศกัยภาพอย่างสม�า่เสมอ มคุีณภาพชวีติท่ีด ีมกีารดูแลสขุอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา
สมัพันธภาพท่ียัง่ยนื มกีารตดิตามวดัผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพฒันาปรบัปรงุสินค้าและบรกิาร รวมทัง้
ยงัจดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลการปฏบิตัติามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครดั และปฏบัิตต่ิอลกูค้าด้วย
ความซ่ือสตัย์สุจรติ

คู่ค้า : บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการปฏบิติัต่อคูค้่าอย่างยตุธิรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถอืซึง่กนัและกนั รวม
ถงึมกีระบวนการและข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม และจดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลมใิห้มกีารน�าข้อมลูของคูค้่าไปเปิดเผย
หรอืน�าไปใช้เพื่อด�าเนนิธรุกิจโดยวธิท่ีีผดิกฎหมาย รวมถงึการคดัเลอืกคูค้่าทีมี่ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพจิารณา
จากการวางกลยทุธ์ทางธรุกจิของคูค้่าทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ มกีารชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพ
สทิธิมนษุยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

เจ้าหนี้ : บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการปฏบิตัติามเงื่อนไข ข้อก�าหนดของสญัญา และพนัธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั ทัง้ใน
เรื่องการช�าระคนืหนี ้เงินกูย้มื ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขค�า้ประกนัต่างๆ รวมถงึกรณท่ีีเกดิการผดินดัช�าระหนี้

คู่แข่ง : บรษัิทฯ มุง่ม่ันในการประกอบธรุกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่าง
ไม่เป็นธรรม ปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัสากล สนบัสนุนและส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร ีไม่กระท�า
ผดิกฎหมายหรือขดัต่อจรยิธรรมธรุกจิ และจะไม่กล่าวหาคูค้่าในทางเสื่อมเสยีโดยไม่มข้ีอมลูจรงิ

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการด�าเนินธรุกจิท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างยัง่ยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ 
จะไม่สร้างหรอืก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้คนในองค์กรตระหนกัถงึการดแูล
พฒันา สร้างจติส�านกึ และรบัผดิชอบต่อชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถงึการร่วมกจิกรรม และการเปิดรบัฟัง
ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทกุๆ ส่วน เพื่อให้เกดิแนวทางร่วมกนัในการด�าเนนิธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนืเคยีงคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด  
หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและ
ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูป
แบบ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่อง
ทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   
ทางอีเมล์  : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร   : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์  : bod@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : กรรมการบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์  : cg@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้อง
เรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท�าการพิจารณา
เบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้อง
เรยีนเกีย่วข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจรยิธรรมการด�าเนนิธรุกจิของ 
บริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาด�าเนินการ 
รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�าผิด ทุจริต (Fraud) 
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�าเนินการ
ประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�าเนนิการ และ
น�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

ส�าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน 
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย
พิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการ
กระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนด 
บทลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง 
โดยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ในมาตรการคุม้ครองและรกัษาความ
ลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ 
Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล์ หรือ
ส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่บริษัทฯ ก�าหนดความ
รับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีรายละเอียดก�าหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับทราบต้ังแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็น
พนักงานใหม่แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีนหรอื
ผูท้ีแ่จ้งเบาะแส รวมถงึผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
ว่า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือ 
ผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง รวมถึงเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการ
รับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะใน
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่ได้รบัเรื่องร้องเรยีนการกระท�าผดิ
ทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�าผิด
จรยิธรรม หรอืเกดิกรณเีกีย่วกบัชื่อเสยีงในทางลบของบรษิทัฯ อนัเนือ่ง
มาจากการบรหิารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกีรณทีีก่รรมการที่
ไม่เป็นผู้บรหิารลาออกอนัเนื่องมาจากการก�ากบัดแูลกจิการทีผิ่ดพลาด
ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน 
สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษิทัฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงนิ6  อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และโปร่งใส ตามขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน ตามมาตรา 56 ทั้งแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายงานประจ�าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ มีการอัพเดทอย่างสม�่าเสมอ

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง โดยมุ่งเน้นการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและ
ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ กบัผู้ถอืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ การประชมุ
แถลงข้อมูลผลการด�าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การท�าโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�าค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาส 
และวารสารนกัลงทนุ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์บรษิทัฯ เพื่อให้บคุคลทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลู และเข้าใจ
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือ
พาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือที่อีเมล์ ir@gfpt.co.th

6   ข้อมูลขั้นต่�าของบริษัท ที่ระบุในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2



102 GFPT ANNUAL REPORT 2017

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ 
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2560 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2560 จ�านวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 4

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 3

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting) 32

และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 
244 และ 296 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
9/2559 ลว. 15 ธ.ค. 59 ได้ขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้มีอ�านาจหน้าที่
ในการเปิดเผยสารสนเทศ และพนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ท�าการศึกษา รับทราบและปฏิบัติงาน
ตามข้อกฎหมายทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ดงักล่าวนี ้ให้สอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผยข้อมลูและนโยบายการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรือต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ ของ
หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลในปัจจุบัน
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5.1.2  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่ก�าหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
2551; ข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�าหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจในลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท�างานดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม

3) กรรมการบรษิทั (รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ) 
ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
ในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท 

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่มิใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย

5.1.3  คุณสมบัติต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1) เป็นผู้มีอาวุโส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่
เกินสิบสอง (12) คน 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

3) คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน และ
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)

4) คณะกรรมการบริษัทต ้องมีความหลากหลายของทักษะ
ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ โดยประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุใินธรุกจิของบรษิทัฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ โดยไม่จ�ากัดเพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน หรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั จเีอฟพทีี จ�ากดั (มหาชน) มกีรรมการ
จ�านวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

• กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน (คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�านวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�านวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวน
คณะกรรมการบริษัท)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้  
ดังต่อไปนี้
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5.1.4  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม 
ซ่ึงอาจมีในอนาคต โดยก�าหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�าหนดของนิยาม
กรรมการอสิระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ (ก.ล.ต. ก�าหนด
ร้อยละ 1)

1) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับเดยีวกนั หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังใน
ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่าตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มี
อ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิ
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิ
ใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการอิสระสามารถท�างาน
ร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และแสดงความ
เห็นได้อย่างอิสระ

5.1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้น
จากต�าแหน่งตามวาระดังกลา่วอาจไดร้บัการแตง่ตั้งจากทีป่ระชุมผู้ถอื
หุ้นให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ 

โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตั้งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 
3 ราย จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าจ�านวนกรรมการที่ครบก�าหนด
วาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบรษัิทฯ มกีารเสนอให้ผูถ้อืหุน้สามารถลง
คะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับ
คะแนนเสยีงสงูสดุเรยีงตามล�าดบั จะเป็นผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั โดยจะแต่งตัง้เท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล ซ่ึงมคีณุสมบติัและไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บรษิทัฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นหวัหน้าและผูน้�าคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

• บรหิารจดัการและควบคมุการด�าเนนิกจิการทีเ่ก่ียวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

• พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

• มีอ�านาจในการท�านิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่
ก�าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อ�านาจอนุมัติด�าเนินการ

• การด�าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วง
ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
ทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษัิท พจิารณา
อนมุตัไิว้ โดยการอนมุตัริายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง        
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการแยกต�าแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้

1) ประธานกรรมการ

• เป็นผู ้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบาย 
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ 
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และลงคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั

2) กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีร่บันโยบายจากคณะกรรมการบรษิทัน�า
มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ดแูลและจดัการให้การด�าเนนิการของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
(Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน

2) พจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ 
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน 
และงบประมาณ เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะ
สมเป็นประจ�าทุกปี

3) ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดม
ทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และ
ก�ากับดูแล

4) ตดิตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�าคัญ 
เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม 
การค�้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดย
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯ

6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้ง
ด้านการด�าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่ส�าคัญได้

9) ก�ากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�าคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่อง
ทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการ คณะกรรมการบรหิาร ฝ่ายจดัการ และก�าหนด
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

11) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผน
งานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร 
อย่างต่อเนื่อง 

13) คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนด และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
กรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

14) คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ 
หลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้
ขอบเขตแห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และก�าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือช่วยศกึษากล่ันกรอง โดยเฉพาะเรื่องทีต้่องอาศยัความเป็นกลาง ใน
การวนิจิฉยั อกีท้ังได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�าหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ปัจจบัุน บรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�านวน 5 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) คณะกรรมการบริหาร

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 
3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน

3) คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ 
จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการตรวจสอบทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่ง
ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด�ารง
ต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล  
และการสอบบัญชี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน เชื่อถอืได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และดแูลการบันทกึบญัชใีห้มคีวามถกู
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส 

3) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการท�ารายการระหว่างกัน

• ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี 
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ด้านการตรวจสอบภายใน

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2) ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เพ่ือให้มั่นใจว ่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม  
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท้ังใน
ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน 
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality 
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และงบ
ประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือมุ ่งไปสู ่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ 

6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถงึการพจิารณาโยกย้าย เลกิจ้างผูต้รวจสอบภายในได้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1) พจิารณาเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสงูทีอ่าจน�าไปสูเ่รื่องทจุรติคอร์รปัชนั 
และก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน 

2) ให้ความเหน็เกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

3) สอบทานการควบคมุ ตดิตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง 
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด 

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

ด้านอื่นๆ

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทันสมยั
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชันด้วย 

4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต

5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 3 คน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3) คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้ง
พนกังานของบรษิทัฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
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2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดย
จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้
ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ 
ความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2) ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ
ผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ใน
กรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา ประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ�าเป็นที่ยัง

ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการ
ใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลราย
ชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ท�าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�าเนียบ IOD  
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม 
ในกรณีที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง จะมีการค�านึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานของต�าแหน่งนั้นๆ

4) เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

5) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6) จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหาร
ทีเ่หมาะสม ส�าหรบัต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7) ก�าหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

9) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

1) ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพ่ือน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากบัดแูล ให้ค�าปรกึษา ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ให้มีความ 
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการในการ
ด�าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์เรื่องนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและ
แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ

6) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

1) จดัท�าคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากบัดแูล ให้ค�าปรกึษา ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�าท่ีอาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย

6) ดแูลการสร้างจติส�านกึ และการอบรมพนกังาน ให้มคีวามรูค้วาม
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติ

7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพ่ือทราบเป็นประจ�าทกุปี เพื่อให้คณะกรรมการพจิารณา ในกรณี
ที่มีเรื่องส�าคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งให้
ความเหน็ในแนวปฏบิตัแิละข้อเสนอแนะ เพื่อปรบัปรงุแก้ไขตาม
ความเหมาะสม

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1) ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ารายงานการก�าหนด 
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.3.3  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ

2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จ�านวน 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน 

3) คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการสามารถแต่งตั้งพนักงานของ 
บริษัทฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ที่พ้นต�าแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัระยะ
เวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการว่างลง ให้คณะ 
กรรมการบรษิทัเลือกกรรมการทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้อง
ห้ามเข้าเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน



111GFPT ANNUAL REPORT 2017

5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอสิระจ�านวน 1 ท่าน กรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิาร 
จ�านวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการ
บริหาร เข้าไว้ด้วย) 

3) คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงานของ 
บรษิทัฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบั
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งในการประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้พร้อมกบัการ
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลง ให้คณะ
กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พจิารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเส่ียง ระดบัความ
เส่ียงทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) ความเบีย่งเบนของระดบัความ
เสีย่งท่ียอมรบัได้ (Risk Tolerance)  พร้อมจดัท�าคูม่อืแนวทางการ
จัดการบริหารความเสี่ยง  

2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้าน
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)  

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวธิลีดระดบั
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการจัดการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.3.5  คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการบรหิาร มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบรหิารทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ก�าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา

2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และ/หรือเป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง  

3) ด�าเนินการตามแนวนโยบายที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมมีอ�านาจส่ังการ ถ่ายทอด วางแผน และด�าเนินกิจการ
ของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

4) มอี�านาจในการพิจารณาเรื่องท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบริษทัฯ 
และมอี�านาจแต่งตัง้ หรอืมอบหมายให้บคุคลอื่น กระท�าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้

5) มอี�านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด�าเนนิ 
กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

6) มอี�านาจในการพิจารณาก�าหนดข้อปฏิบตั ิข้อบงัคบั ระเบยีบหลกั
เกณฑ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

7) มอี�านาจในการตดิตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�าหนด

8) ให้ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จัดการ 
และคณะท�างานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย

9) ด�าเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
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5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน 
โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�าหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งก�าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
อย่างไรก็ตาม การก�าหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส�าคัญของวาระการประชุมที่จะต้อง
น�าเข้าพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดอืนที่ไม่ได้มกีารประชมุ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั 
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์

5.4.2 การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เข้าสู่วาระการประชุม

5.4.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้
จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมลูท่ีจ�าเป็นต่อการตดัสนิ
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 
วันท�าการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.4.4 การด�าเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�าเนินการประชุม ซึ่งขณะด�าเนินการประชุม 
จะส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ

5.4.5 การนับองค์ประชุม

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด�าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส�าหรับการ
นับองค์ประชุม กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก�าหนดให้
ต้องมจี�านวนองค์ประชมุขัน้ต�า่ ในขณะทีจ่ะมกีารลงมตขิองแต่ละวาระ
ให้มกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทีเ่ข้าประชมุ

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเป็น
คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุด้วย (ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 4 ครั้ง
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ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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10 
ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 9 ครั้ง 1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 9/10 - - - - - 1/1

2. นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

10/10 - - - - 9/9 1/1

3. นพ.อนันต์    ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเส่ียง

10/10 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1

4. นพ.สาธิต     กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

10/10 5/5 2/2 2/2 - - 1/1

5. นายปารเมศ   เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

8/10 5/5 2/2 - 1/1 - 1/1

6. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

10/10 5/5 2/2 - - - 1/1

7. นางสมสิริ     อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหาร

10/10 - - - 1/1 9/9 1/1

8. น.ส.วรรณี     ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเส่ียง

10/10 - - - 1/1 - 1/1

9. นายสุจิน      ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหาร

10/10 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก�าหนดนโยบาย 
และหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู ่ในลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์  
ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability 
and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการ
ด�าเนินงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการทีม่ี
การจดัท�าขึน้ ประกอบการพจิารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�านวน 
9 ท่าน เป็นจ�านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดอืนและค่าตอบแทนพเิศษตามอตัราซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย จ�านวน 650,000 บาท 
โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการและกรรมการอิสระ  
 บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ 
บริษัทย่อย รวม

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

4. นพ.สาธิต กรเณศ 650,000 - 650,000

5. นายปารเมศ เหตระกูล 585,000 - 585,000

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000

7. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 585,000 130,000 715,000

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 585,000 - 585,000

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณา ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความ
รับผิดชอบของต�าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 
บรษิทัฯ ผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และ
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และบริษัทชั้นน�าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนผู้
บริหารที่มีการจัดท�าขึ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�านวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 
47,788,357 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
กรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์  
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปี

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมิน
รายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มี
การร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ�าปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
รายคณะ มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

7) ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การประชุมของคณะกรรมการ

3) บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

7   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
8   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 ) 
9   แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554

ขั้นตอน

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละ
ท่านด�าเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�าผลการ
ประเมินไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ส�าหรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�างานของ 
คณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับดูแลกิจการ

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย8 ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชดุย่อย ได้ให้ความส�าคญั ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ

5.6.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเปน็ผู้น�า การก�าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย9
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10   แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมด 
หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ และก�าหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ส�าหรับการด�าเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้ง
องค์คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น ได้
รับคะแนนการประเมินท่ีมากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้
เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีท่ีผ่านมา ในภาพรวม 
จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่10 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ากรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.2  แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งเพื่อเตรียมความ
พร้อม เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้
บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�าถึงแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้
บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้
บริหาร เลขานกุารบริษทั ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสูงอื่นๆ ในเรื่อง

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ การปฏบัิตหิน้าที ่และการพัฒนาความ
รู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอก มาบรรยายในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร (Enterprise Risk Management) ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 
2560 โดยได้สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสงู และพนักงาน เข้า
ร่วมอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�า
มาประยุกต์ใช้วางแผนในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.8  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ
ท�าหน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของ 
บรษัิทฯ โดยมสีายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงาน
ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การท�ารายการระหว่างกัน 
การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการ
เงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งข้อ
สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินการในด้าน
ต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมหีน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

2) พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ
ผ่านความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

3) สอบทานรายงานทางการเงิน 

4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

5) จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน 

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน

8) จัดท�าหรือสอบทานงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�าปี 2560
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5.9  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการ
บริษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการ
บริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย พระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิม 
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อกฎหมาย และกฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก�าหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
มติที่ประชุม

4) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู้
บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั้น

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 

8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 

9) ด�าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ 
ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหต ุ: ข้อมลูของเลขานกุารบรษิทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1  ของ
รายงาน 56-1 ประจ�าปี 2560
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบ
ควบคมุภายใน เพราะเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบรหิาร 
ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะ
ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท�ารายการเกี่ยวโยง 
เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน

สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ ได้ก�าหนด
ไว้มีดังนี้

1. บรษิทัฯ ได้ก�าหนดภาระหน้าท่ีอ�านาจการด�าเนนิการของผูบ้รหิาร 
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออก
จากกันเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ท้ังยังท�าให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระท�าที่ไม่
สุจริต ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกรรม โดยค�านึง
ถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และนโยบายการรักษาความปลอดภัย ด้าน IT (Information 
Technology) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการด�าเนินงาน
ต่างจากเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้อย่างมีนัยส�าคัญ ทางผู้บริหาร
จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายและจัดท�าข้อ
เสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมส�าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการไปใน
ระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�างวดบัญชี 
ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
การเลอืกใช้นโยบายการบญัช ีและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ

2. สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2560

3. สอบทานความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน และผล
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส�านักตรวจสอบภายใน
ได้ด�าเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ในรอบปี 2560 ว่าเหมาะสม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ของบรษิทัฯ ความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศไว้

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดไว้

7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั รวม
ทั้งก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

Internal Control
การควบคุมภายใน
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จากการสอบทานตามทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ซึง่สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่อย่างมเีหตผุลว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ มีความน่าเชื่อถอื 
และได้จดัท�าขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั การเข้าท�ารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล ส�าหรับ
รายการธรุกจิปกติหรอืสนบัสนุนธรุกจิปกตเิป็นรายการทีม่เีง่ือนไขการ
ค้าโดยทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ส่วน
ธรุกรรมระหว่างกนัทีม่ใิช่ธรุกจิปกตหิรอืทีส่นบัสนนุธรุกจิปกต ิได้มกีาร
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด 
โดยมกีารเปิดเผยข้อมลูของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปี การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส�าคัญ โดยใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของ 
บริษทัฯ รวมท้ังค่าสอบบญัช ีต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อน�าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ 
ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ 
บริษัทฯ

10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง
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ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน  ดังนี้

• การควบคุมสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีสภาพ
แวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและ
สายงานท่ีชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 
และดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับเป้าหมายของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของ
ทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏบัิตงิาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัปลูกฝังให้ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยก�าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ รวมทัง้ส่งเสรมิ
ให้มกีารต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่
พนักงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• กจิกรรมการควบคมุ บรษิทัฯ ได้มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีคู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติ
งานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�านาจด�าเนินการและคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ

• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มกีารพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง มกีารรกัษาความปลอดภยัอย่าง
รดักมุและมมีาตรฐาน เพื่อให้ข้อมลูต่างๆ มีความถกูต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน และการน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูก
ต้องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารภายในบรษิทัฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ
ค�าสัง่ และคูม่อืการปฏบิตังิาน รวมทัง้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทัว่ถงึ

• การตดิตามประเมนิผล คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มรีะบบการ
ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

• การตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
วัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ รวม
ทั้งมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชัน มีการ
ยกตัวอย่างพร้อมค�าอธิบายกรณีเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจน�า
ไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน 
นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงาน จะมีที่ปรึกษาด้านการควบคุมของ
หน่วยงาน เพื่อท�าการตรวจประเมนิภายในของหน่วยงานเอง โดย
ผลการประเมนิของหน่วยงาน จะมกีารรายงานอย่างเป็นทางการ
ต่อฝ่ายบรหิารของหน่วยงานนัน้ เพื่อพจิารณาด�าเนนิการปรบัปรงุ
แก้ไข และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้มีการน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบ
การควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่าย
บริหารแล้ว มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ
ควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเพยีงพอ และเหมาะ
สมกบัการด�าเนนิธุรกจิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มบีคุลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่
ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจ มีแนวทางการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล ทีส่อดคล้องกับมาตรการป้องกนัการทจุรติคอร์รัปชนั 
มีมาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว 
เนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการ
ควบคมุภายในเป็นประจ�าทุกปี ตามรปูแบบและข้อก�าหนดทีส่�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
ก�าหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายใน ส�านักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วย
งานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้
ก�าหนดไว้ และในกรณพีบข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัจะมกีารรายงาน
ให้คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข
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นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2560 ได้ท�าการ
ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบ
ปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์  
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
การปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายใน ในธรุกจิมาเป็นระยะเวลานาน 
อีกท้ังเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะ ข้อคดิ
เห็นจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
สร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อ
บังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่ง
สายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�า
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อให้
พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ท้ังยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�าหนดระเบียบวินัยของ
พนกังาน ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏบิตังิานของพนกังานมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงให้แต่ละฝ่าย
งานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง 
การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลด
ความเส่ียงรวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผลการปฏิบัติงาน
บรรลตุามวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธผิล โดยมีการบรหิาร
ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

นอกจากนีบ้รษิทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ท�าหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มี
ความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การจัดการบริหาร
ความเสีย่ง โดยน�ากรอบแนวทางของ COSO-ERM (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-
Enterprise Risk Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานมากที่สุด

Risk Management
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

กิจกรรมส�าคัญที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ด�าเนินการ
ไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พจิารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเส่ียง ระดบัความ
เส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ากฎบัตร
การบริหารความเสี่ยง

2. ส่ือสารนโยบายและแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร 
ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators)

3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกนัและวธิลีดระดบั
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการจัดการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

5. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี
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ส�าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ

การด�าเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เป็นความเสีย่งในเชงิกลยทุธ์และนโยบายทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ซึง่
อาจเกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การ
ปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามใน
ด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2.  ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ข้ันตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขั้นตอนการ
ด�าเนินงานท่ีชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการ
จัดหาแหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพ่ือลดความ
เสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความ
เสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทั้งในรูปของสกุลเงินท้องถ่ิน และ
เงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส�าหรับ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง 
เช่น Forward Contract และอื่นๆ

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Risk) 

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึง
ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ทีส่�าคญั โดยได้มีการดแูลและตรวจสอบให้มีการด�าเนนิ
การให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)

เป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิต
ของพนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้าน
การรกัษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

6.  ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) 

นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
ความส�าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์
สจุรติควบคูก่บัแนวทางการบรหิาร การพฒันาการเรยีนรูแ้ละเข้าใจถงึ
ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการทุจริต ได้แก่ ความไม่ซื่อสัตย์ โอกาส และ
แรงจูงใจภายในบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกันและตรวจสอบ

7.  ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

เป็นความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบเชิงลบต่อการปฏบิตังิาน อนัส่งผล
ต่อองค์กร ทีบ่รษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการบรหิารความเสีย่งด้าน 
IT โดยให้มกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างรดักมุและมมีาตรฐาน รวมถงึ
มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัความเสีย่งด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ จงึ
ได้มีแผนส�ารองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency 
Plan) และการกระตุน้ให้พนกังานมคีวามรูเ้รื่องภยัคกุคามและมคีวาม
ระมัดระวังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

จากความเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้
ซึ่งการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่า
เชื่อถอื และได้จดัท�าขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั ส�าหรบัในด้านการลงทนุในโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง 
ในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดย
ในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมท้ังก�าหนดให้มีการ
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหน็ว่า จากการปฏบิตังิานด้วยความมุง่มัน่อย่างเตม็ทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน
ทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจ อันจะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
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GFPT จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงถึงโครงการกิจกรรมด้าน
ความย่ังยืน โดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากลของ 
Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4 หรือ G4 โดยมีขอบเขตการ
รายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เพ่ือน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม GFPT 
ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดทางการต่างๆ บริษัทฯ เปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสยีให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้ ให้เกดิดลุยภาพทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม

จากการด�าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างรากฐานความ
ย่ังยืน จากการสร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ซ่ึงนับเป็นการสร้างรากฐานความยั่งยืนจากทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร ขยาย
ไปสู่การผลิตสินค้าและการด�าเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
องค์กร โดยรายงานแห่งความย่ังยืน ประจ�าปี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.
gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th
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การบริหารความย่ังยืน

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวก
กับพันธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กรก�าหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน  
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังท�าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลาก
หลาย เป็นค�าตอบที่สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT is the answer for quality” 

SO
C
IA
L

ECO
N
O
M
IC

ENVIRONMENT

Quality

ลูกคา พนักงาน

ผูถือหุน

คูคาธุรกิจชุมชนและสังคม

สิ่งแวดลอม

เปนผูผลิตสินคาคุณภาพ

ที่ลูกคาใหการยอมรับและเชื�อมั่น

เปนที่ทำงานคุณภาพ

ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง

และความไววางใจในอนาคต

เปนหลักทรัพยคุณภาพที่ผูถือหุน

รับทราบถึงธรรมาภิบาล

เปนผูประกอบธุรกิจคุณภาพ

ที่คูคาเชื�อถือในจริยธรรม

เปนผูประกอบการคุณภาพ

ที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง

เปนธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร

Sustainable Management
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การผลิตสินค้า 

ธรุกจิหลักของบรษิทัฯ คอื การผลิตสินค้าอาหารแปรรปูจากเนือ้ไก่ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเชื่อว่าการส่งมอบ
สินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจส�าคัญและเป็น 
พื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�าเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต
สนิค้าเนือ้ไก่แปรรปูในหลายมติ ิทัง้การขยายฐานการผลติสูต้่นน�า้เพื่อเป็นผูผ้ลติเนือ้ไก่แปรรปูแบบครบวงจร 
การใช้เครื่องจกัรทีท่นัสมยัในกระบวนการผลติเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเนือ้ไก่แปรรปู การใช้วตัถดุบิ
อาหารสตัว์ทีม่คีณุภาพเพื่อให้ได้เนือ้ไก่ทีม่ค่ีาโภชนาการทีด่ ีการพฒันาสูตรอาหารไก่และมรีะบบการเลีย้งไก่
เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต�่าลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการ
ผลติเนือ้ไก่แปรรปูในทกุๆขัน้ตอนการผลติ มรีะบบตรวจสอบย้อนกลบัตัง้แต่แหล่งทีม่าของวตัถดุบิจนถงึมอื
ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต 
การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่
แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

ชำแหละและแปรรูป

อาห
ารส

ัตว�

ฟ
าร�มเลี้ยงไก�

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

การทดสอบคุณภาพทั้ง
ทางกายภาพและชีวภาพ 
ในแต่ละกระบวนการผลิต 
ต้ังแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ฟาร์มเล้ียงไก่ 

และกระบวนการผลติ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผู้น�าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร  
จีเอฟพีที จึงให้ความส�าคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานส�าคัญยิ่งของการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอด
ห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้าง
เสรมิความรู้ในเรื่องการบรโิภคอย่างถูกสุขอนามยัตามหลักโภชนาการทีด่ ีโดยยดึหลกัในการด�าเนินงาน ดงันี้
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GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลด้าน
คณุภาพและความปลอดภยัอาหาร

ISO 17025 : ข้อก�าหนดทั่วไป
ว่าด้วยความสามารถของห้อง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึง
ได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจ
ช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�าหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�าเนินงานใน
การควบคมุคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลติเนือ้ไก่แปรรปูแบบครบวงจรของบรษิทัฯ ท่ีส�าคญั ดงันี้

โรงงานผลิตอาหารสัตว ์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่ทดสอบคุณภาพ
และรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสาร
ตกค้างต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี 
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นย�า และได้ผ่านการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี โรงเรือนระบบป ิด 
ปรับอากาศ เป ็นการควบคุม
ด้วยระบบการให้อาหารและน�้า
อตัโนมติั มรีะบบการระบายอากาศ
และสามารถป้องกันสัตว์พาหะ 

น�าโรคต่างๆ 

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริม
อุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือ
จิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้

Pecking objectBale activity Perching activity

Environmental Enrichment

ฟาร์มเลี้ยงไก ่

ฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความส�าคัญอย่างมาก 
ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน�า้อย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 
(Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วาง
มาตรการป้องกนัโรคก�าหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซนีและเคมภีณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดย
มีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จาก
กรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ 
และรางวัลความส�าเร็จต่างๆ อันได้แก่

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2554 “ระดับ
เงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 “ระดับ
ทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• ประกาศเกียรตคิณุ ห้องปฏบิตักิารร่วมมอืการทดสอบทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• โล่ประกาศเกยีรตคิณุ ห้องปฏบิตักิารทดสอบสนิค้าเกษตรและ
อาหารดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ซึง่รางวลัแห่งความส�าเรจ็ทัง้หมดนี้ได้แสดงถงึการพฒันาและการ
รักษามาตรฐาน และท�าให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมา
อย่างต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

โรงงานแปรรปูเน้ือไก่มคีวามส�าคญัมากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพ่ือส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคณุภาพเนือ้ไก่จงึได้รบัการควบคมุดแูลอย่างเข้มงวดในทกุ
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น 
GMP HACCP ฯลฯ บรษิทัฯ จดัให้มีฝ่ายห้องปฏบิตักิาร ซึง่ประกอบด้วย 
“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่า
ทางโภชนาการและสารเคมต่ีางๆ และ“ห้องปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา” 
เพื่อทดสอบเช้ือจลุนิทรย์ีทีก่่อโรคและจลุนิทรย์ีทีบ่่งชีถ้งึสุขลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์และสายการผลติ การตกค้างของยาปฏชีิวนะ เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่าย
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ช้ในการรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบและสอบเทยีบ  โดยได้รบัครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ได้
มกีารขยายงาน และขยายขอบข่ายการรบัรองเพิม่ขึน้เรื่อยมา ซึง่เมื่อปี 
2559 ฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ
รวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการ
มุง่เน้นในวธิกีารทดสอบท่ีให้ผลการทดสอบทีร่วดเรว็ เพื่อช่วยลดระยะ
เวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่
ทีล่ดการใช้สารเคม ีเพื่อลดภาระการจดัการสารเคม ีและลดปัญหาสิง่
แวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นย�าเช่นเดิม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถตามข้อก�าหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025: 2005 ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) และได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นห้องปฏิบตักิารท่ีรบัการถ่าย
โอนภารกจิด้านการวเิคราะห์สนิค้าปศุสตัว์ ของกรมปศสุตัว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 
มกอช. และรางวัลความเป ็น
เลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข
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ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นกลไกทีส่�าคญัในการตอบสนองความคาดหวงัของลูกค้า
และผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีด
ความสามารถของการด�าเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิต
ของโรงงานอาหารสตัว์เข้ากบัการจดัการฟาร์มทีท่นัสมยั และผสานต่อกบัการผลติของโรงงาน
อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ท�าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยัง
กระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จาก
โรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�าให้สามารถ
ติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
กับลูกค้าและผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท�าการเรียก
คืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค 100% 

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

ตรวจสอบสุขภาพ
ไกเนื้อ ไกสด

ตรวจสอบอุณหภูมิ
ชิ้นสวนไก

ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ตรวจสอบโลหะ
บรรจุภัณฑ

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ
บรรจุกลอง

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

GMP
HACCP
BRC
ISO 9001
ISO 14001
ISO 17025
Genesis GAP
HALAL
RSPO

บริษัทฯ ได ้รับการรับรอง 
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรอง 
คณุภาพการผลติเนือ้ไก่แปรรปู 
ในทุกๆ ขั้ นตอนการผลิต

ของบริษัทฯ

สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้จากแหล่งที่มา

วัตถุดิบ

อาหารไก

ไกเนื้อ

ผลิตภัณฑไกสด

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอน
การผลติ โดยทัง้ทีเ่ป็นการตรวจรบัรองภายใน การตรวจรบัรองโดยลกูค้า และการตรวจรบัรอง
โดยผู้ตรวจรบัรองอสิระ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าและผูบ้รโิภคว่าสนิค้าของบรษิทัฯ ทัง้
อาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ
ม่ันในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและ
กรมปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้

• GMP (Good Manufacturing Practice) 

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

• BRC Global Food Safety Standard: The British Retail Consortium 

• ISO 9001 (Quality Management System) 

• ISO 14001 (Environmental Management System)  

• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)  

• Genesis GAP 

• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)  

• RSPO Supply Chain Certification Systems
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หลักสวัสดิภาพสัตว์

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : 
GAP) ตลอดจนมาตรฐานสนิค้าเกษตรทีเ่กีย่วกับการปฏบิตัทิีด่ทีางด้านสวสัดภิาพสตัว์ การขนส่งสตัว์ทางบก
ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตาม
มาตรฐาน Genesis GAP ซ่ึงเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�าหรับการผลิตเนื้อ
ไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการทุกขั้นตอนโดย
ค�านึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเล้ียง เป็นต้นว่า ไก่ที่เล้ียงจะต้องมีอิสระจากความหิวและ
กระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน�้าเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมี
ความเหมาะสม กว้างขวาง) มอีสิระจากความเจบ็ปวด บาดเจบ็ หรอืเป็นโรค (มรีะบบการป้องกนัโรคทีด่ ีการ
จับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล 
(ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่
การเลือกสถานที่การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับ
หรือการเก็บเก่ียวผลผลิต การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานน้ัน 
บรษิทัฯ จงึม่ันใจและรบัรองได้ว่าผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มาจากฟาร์มท่ีมคีณุภาพ ถกูสขุอนามัย ปราศจากยา
ปฏชิวีนะและสารตกค้าง ไม่มกีารใช้ฮอร์โมนเร่งการเจรญิเตบิโต ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ

ปราศจากความหิว
และกระหาย

ปราศจากความกลัว 
และความทุกขทรมาน

ปราศจากความเจ็บปวด 
บาดเจ็บ และโรคภัย

ปราศจากความ
ไมสะดวกสบาย

มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ

5 FREEDOMS

Good Agriculture 
Practices : GAP
Genesis GAP

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
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ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า  
(ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

94%93% 93%
2558 2559 2560

ขอรองเรียนเนื้อไกสดแชแข็งขอรองเรียนผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

7.03%5.85% 5.39%
1.26%3.85% 1.74%

2558 2559 2560

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ ได้
มาตรฐานสากล ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ได้รบัการตอบรบัทีด่จีาก
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ที่ลดลงต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้ 

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เร่ืองระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Management) ตามหลกัการวเิคราะห์อนัตราย
และจดุวกิฤตทีต้่องควบคมุหรอื HACCP ส�าหรบัโรคไข้หวดันก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มกีารควบคมุโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ทีก่นัชนในรศัม ี1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ในประเทศและลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรื่องระบบความปลอดภยัทางชวีภาพเพื่อ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

• อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์
เพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิต
อาหารสัตว์ที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความ
ปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

• การเลีย้งไก่เนือ้ : บรษิทัฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรอืนปิดปรบัอากาศ 
(Evaporative Cooling System) มรีะบบการให้อาหารและน�า้
อัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์
พาหะน�าโรคต่างๆ ตลอดจนน�าระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้
ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับ
อย่างเข้มงวดส�าหรับการเข้าฟาร์มของบุคลากรและยาน
พาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยาน
พาหนะท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น 
โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านน�้ายาฆ่าเชื้อ 
อาบน�้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วน
ยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อม่ันใจได้ว่า
จะไม่มีพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก
เข้าไปท�าอนัตราย และก่อให้เกดิโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม
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นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�าเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน
สากล “เร่ืองจริยธรรมของผู ้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่
ท�างานในระบบ Social Accountability” โดยมีการก�าหนดนโยบาย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อ
ก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อ
พนักงาน”

โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างาน ส่งเสริมให้
มีการสร้างมาตรฐานในการท�างานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม 
การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour 
Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็น
โรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงาน
ทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและ
บคุลากรทกุระดบัอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกนั ไม่มเีหตกุารณ์การเลอืก
ปฏิบัติ อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วย
งานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงาน
ทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการ
ค้าแต่ประการใด 

2.  เป็นที่ท�างานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต

 ได้รับการรับรองและประกาศตน
ว่าเป็นโรงงานท่ี ได้รับมาตรฐาน
ด้านแรงงานที่ดี (Good Labour 

Practices: GLP) 

ได้รับการรับรองจากกระทรวง
แรงง านว ่ า เ ป ็ น โ รงง าน ท่ี ได ้

มาตรฐานแรงงานไทย

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น 
และจัดสภาพการท�างานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ มนีโยบายและข้อปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยเท่าเทยีมกันโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของการก�าหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสมัพนัธ์ ซึง่จะรบัผดิชอบในการจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน 
ดแูล ควบคมุ ประเมนิผล การจดักจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน  
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ดา้นสิทธมินุษยชนภายในบริษทัฯ และส่งเสรมิให้บรษิัทย่อย ผู้รว่มทนุ 
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสียที่ได้รบัความเสยี
หายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พจิารณาชดเชยค่าเสยีหายให้ไม่ต�า่กว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด เป็นต้น
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43% 57%

24% 76%

ประเภทการจางงาน

รายเดือนรายวัน

รายเดือนรายวัน24% 76%

พนักงาน 5,584 คน สัญชาติ

42% 58%

2 - 5 ป

3%

16%

43%

6%

32% 27%

39%

11%

23%

ชาย
42%

หญิง

ชาย หญิง ชาย หญิง

58%
ตางชาติ

47%
ไทย

53%

41 - 50 ป

31 - 40 ป

20 - 30 ป

นอยกวา 20 ป

มากกวา 50 ป มากกวา 10 ป

มากกวา 5 -10 ป

นอยกวา 2 ป

GFPT GFPTGFPT GFPT

GFPT

GFPT

GFPT GFPT

GFPT GFPT

GFPT GFPT

การจ้างงาน

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ้างงานทีมุ่ง่เน้นการให้ความเท่าเทยีมกนั ไม่จ�ากดัหรอืกดีกนัในเรื่องของเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม ในปี 2560 
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�านวน 5,584  คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ 

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ และประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการท�างานสัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้ดีข้ึน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่ง
เสริมให้คนพิการเป็นพลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัย
แรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร ซึง่มีบทบญัญตัเิพื่อก�าหนดมาตรการส�าคญัเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมกีาร
รบัผูพ้กิารเข้าท�างานในแผนกต่างๆ ร่วมกบัการให้สมัปทานจดัสถานที่
จ�าหน่ายสนิค้า จ้างเหมาบรกิารล่ามภาษามอื และผูด้แูลคนพกิาร รวม
จ�านวน 58 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 
100 คน ตามที่กฎหมายก�าหนด 

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษทัฯ ก�าหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนให้พนกังานปฏบัิตงิานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี(และไม่
ท�าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้า) รวมถึง ดูแลสถาน
ที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

การป้องกันโรคร้ายแรง

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการในการป้องกนัเกีย่วกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�าปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเช่ียวชาญ 
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และ
ชุมชน รวมถึงการด�าเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้
แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน) 

5248 58
2558 2559 2560

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

ในปี 2560 พนกังานหญงิจ�านวน 3,222 คน มพีนกังานหญงิใช้สิทธิล์าคลอด 105 คน ซึง่ภายหลงัการใช้สทิธิก์ลบัเข้าท�างานตามปกตจิ�านวน 
87 คน คิดเป็น อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์ลาคลอดร้อยละ 83 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

การคงอยู
ของพนักงานหลัง
ใชสิทธิ์ลาคลอดพนักงานลาออกหลังคลอด

พนักงานคงอยูหลังคลอด

17%

83%GFPT
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย ทั้งด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน เพื่อจัดท�าแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการ
ค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และมีการรณรงค์ให้ด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1)   โครงการ NEAR MISS
บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้นการค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน

2)   โครงการกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของส�านักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติงาน

3)   โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนักงานให ้
ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 
พฤศจิกายน 2560 

4)   โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมด้านความปลอดภยั มุง่เน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏบิตังิานและวธิปีฏิบตัใินกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

5)   โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดย
จะจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ และยังจัดท�าเป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ�าปี 2560

การอบรมผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน, อบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2560 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการบาด
เจ็บเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ และน�ามาป้องกันและแก้ไขเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง
ลดอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บด้วย

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้อง
เรียนของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน 
และกระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยัง
ได้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้อง
เรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู ้ร ้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุราย
ละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะร้องเรยีน พร้อมชื่อ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ 
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของ 
บริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อไป

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาเรื่องร้องเรยีน
ที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด�าเนินการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตาม
ผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้ง
ผลการด�าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้อง
เรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีนและผู้ให้ข้อมลู
ที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้องเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมลูได้ และ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความ
ลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้
รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 
มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

ไม่หยุดงาน หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39

2560 1 0 1 27 16 43 33 21 54

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

ไมหยุดงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2558 2559 2560

4

72

3

51 43

54

1

39

4

72

22

3

51 43

54

1

39

9398 98
2558 2559 2560

62% 53% 61% 37%40%36%

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (ครั้ง) 
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษทัฯ มนีโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึสร้างความมัน่คงในสายอาชพีและมีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น 
ประกนัสงัคม และนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น มปีระกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุห้แก่พนกังานขาย พนกังาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการ
ศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การค�านึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทฯ 
ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ท�างานจ�านวนรวม 3 โครงการ 22 
อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ
อย่างครบครนั รวมถงึได้จัดให้มีสถานรบัเล้ียงเดก็ ท่ีมมีาตรฐานได้รบัใบอนญุาตจดัตัง้สถานรบัเลีย้งเดก็ เพื่อรองรบั
บุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย 

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท�างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สัมมนา การดงูาน เพื่อให้พนักงานได้รบัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ บรษิทัฯ เน้นการเลื่อนต�าแหน่งจาก
ภายใน และมีการประเมนิผลการท�างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัส�าหรบัการเตบิโตของธรุกจิอย่างมัน่คงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท�างานของพนักงาน 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�าพลังกลุ่ม หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น
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3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้า
เชื่อถือในจริยธรรม

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�านึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
เช่ือม่ันว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้นและมีความรับผิดชอบต่อ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้นของ 
บริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อก�าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนนิธุรกจิส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และก�าหนดให้มกีารทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบัตเิป็นประจ�าทกุปี เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิ 
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

2558* 2559 2560

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม 549,175 653,676 840,882

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย  
(ชั่วโมง / คน / ปี)

9983 123
2558* 2559 2560

บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก
โครงการ CGR ในปี 2560 ระดับ 

“ดีเลิศ” 

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการ 
                ฐานข้อมูลปัจจุบัน

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางของ
องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพื่อพฒันาความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้าน
เทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 
11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และ
น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนชั่วโมงการอบรมพนักงาน
ทั้งหมด 840,882 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 123 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลาก
หลายครอบคลุมทักษะที่จ�าเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้
บริหาร (Executive Development Program), ผู้บริหารอาวุโส 
(Senior Executive Program), ความปลอดภยัในการท�างาน ระดบั
หัวหน้างาน, Defensive Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และหลักการก�ากบัดแูลกจิการ (CG), 
การบรหิารความเสีย่ง, หลกัสตูรด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ได้รบัการคดัเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุน้
ยั่งยืน ประจ�าปี 2560 (Thailand 
Sustainabil ity Investment: 
THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
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ท�าให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับ
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เป็นเวลา 6 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2560)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2017 จ�านวน 2 ประเภทรางวัล 
ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
10,000-30,000 ล้านบาท

นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น 
ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�าความผิด หรือกระท�าการใดๆ ในลักษณะ
ฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่
ก�ากับดูแล อาทิเช่น ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สจุรติ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสยี ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหน้ี คูแ่ข่ง ชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�าหนดและเปิดเผยแนวทาง
การส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคน ต้องรบัทราบท�าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบ
ว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท�าการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทฯ จะพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม และ
ในกรณทีีก่ารกระท�าดงักล่าวขดัต่อระเบยีบ และข้อบงัคบัการ
ท�างานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่ง
ความผิดตามควรแก่กรณี

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับ
ทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เม่ือเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
ที่ก�าหนด

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีต้องรายงานการ
ปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูก
กดดัน/บังคับให้กระท�าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้
ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หาก
กระท�าด้วยเจตนาดี

ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 
2017 จ�านวน 2 ประเภทรางวัล 
 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน

ผลการด�าเนินงานดีเด่น 

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�าดับด้วย 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินการรณรงค์ ส่ง
เสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ ่มบริษัท
จเีอฟพที ีร่วมปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทจุรติฯ  
ของบริษัทฯ ก่อนด�าเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติ
ตามโครงการ Collective Action Coalition: 
CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชันเป็นล�าดับต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คน
รู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอ
ให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดย
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันน้ี
ครอบคลมุถงึทกุธรุกจิและทกุหน่วยงานทัง้ภายนอก
และภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รัปชันนี้อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการ
ด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และ
ข้อก�าหนดของกฎหมาย”

โดยรายละเอียด ค�านิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่อง
ทางการแจ้ง และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ 
(www.gfpt.co.th) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การท�าลาย
ความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่า
ปรบัหรอืการถกูลงโทษที่ไม่ใช่การปรบั อนัเนื่องจาก
การด�าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อ
ก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สิน
ที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสาร
สิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ความลบัของบรษิทัฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
ของบรษัิทฯ ไม่ให้เส่ือมเสยี สญูหาย และใช้ทรัพย์สนิ
ของกลุม่บรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัฯ และไม่น�าทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีก
เล่ียงการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญและยังมิได้
เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สทิธบิตัร 
ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด อาทิเช่น การ
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสรมิให้พนกังาน
ตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ 
ผู้อื่น เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ 
Collective Action Coalition: CAC ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ บรษิทัฯ มีการจัดการ
บรหิารความเสีย่ง ในเรื่องการทจุรติ คอร์รปัชัน และ
ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ 
โดยมีก�าหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่
ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมี
การวางแผนพัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติ

การรบัรองเป็นสมาชกิโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 
ไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 (Collective Action Coalition: 

CAC)
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4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้
หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็น
แนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีป่ระสบความ
ส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มกีระบวนการจดัการและช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   

ทางอีเมล์  : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร   : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท

ทางอีเมล์  : bod@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : กรรมการบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์  : cg@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะท�าการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่
ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับ
เรื่องร้องเรยีน จะด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกจิการพจิารณาด�าเนนิการ รวบรวมหลกัฐาน สบืค้นข้อมลู และ
พิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่าย
การกระท�าผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงาน
ทีร่บัเรื่องจะด�าเนนิการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมด�าเนินการ และน�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนท่ีดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีใน
วันหน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและ
เยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุก
ของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนอย่างต่อเน่ือง ดังเช่นโครงการสนับสนุนเพ่ืออาหารกลาง
วันเลี้ยงเด็กนักเรียน โรงเรียนละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสรมิคณุภาพชวีตินกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในพืน้ท่ีใกล้เคยีง และ
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีท ี
เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว บริษัทฯ 
ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่าง
ไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 59 กิจกรรม ดังเช่น 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวม 27 แห่ง 
และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ 
“สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน”-
โรงเรียนละมูลรอดศิริ, กิจกรรรมเพ่ือการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, กิจกรรมการท�าอาหารเลี้ยงเด็ก-สถานรับเล้ียง
เด็กมานา, บริจาคอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน�้าให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสพภัยน�้าท่วม, บริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง
อาคารเวทถีาวรเพื่อประโยชน์ทางด้านการศกึษา โรงเรยีนบ่อทองวงษ์
จันทร์วิทยา เป็นต้น

2.  สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท 
และทุรกันดาร และผู ้ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และ
มีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชน
ห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�าเนิน
การต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่
บรษิทัฯ มส่ีวนร่วมกบัชมุชนนัน้ มกีารพดูคยุและรบัฟังความคดิเหน็จาก
ชุมชน เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้รับจาก
การด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ท�าร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนและสังคมมี
สภาพแวดล้อมทีด่ขีึน้ โดยในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรมรวมทัง้
สิ้น 66 กิจกรรม ดังเช่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า, สมทบทุนและบริจาค
รถเขน็ “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพกิาร” เพื่อช่วยเหลอืคนพกิารทีด้่อย
โอกาส-มูลนิธิคนพิการไทย, สนับสนุนโครงการจัดการผักตบชวาริม
คลองส�าโรง ร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ริมคลองส�าโรง, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมประจ�าปีของพนักงานที่ร่วมกันบริจาคโลหิต, การประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, กิจกรรมปลูกป่า, การบริจาคเงินและข้าวช่วยผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ และกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา

3.   ท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวฒันธรรมเป็นสถาบนัทางสงัคมทีส่�าคญัซึง่มอีทิธพิล
ในการก�าหนดความเชื่อ ค่านยิม และพฤตกิรรมอนัเป็นแบบวถิชีวีติของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�าคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�านบุ�ารงุพทุธศาสนา ตลอดจนสนบัสนนุศลิปวฒันธรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่บรษิทัฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคมด้านท�านบุ�ารงุศาสนา และ
วฒันธรรมไทย และร่วมกจิกรรมผ่านหน่วยงานภาครฐั องค์กรการกศุล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรม
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5.  เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จ�านวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / ปริมาณผลผลิตสินค้า (กิโลกรัม))

0.98%0.89% 1.67%
2558* 2559 2560

ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯมุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมี
คุณภาพ ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ�านงที่จะบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมไว้ ดังนี้ “ลดการใช้
ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
รับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุน
และสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงานด้านสิง่แวดล้อม เพื่อผลกัดนัการด�าเนนิ
การตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ
ตามกฎหมายก�าหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ 
ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและ
สู่สาธารณชนภายนอก 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�าคัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกด้วย ดงัเช่น โครงการลดปรมิาณขยะจากถงุพลาสตกิ ซึง่เป็นโครงการรณรงค์ให้เกดิความระมดัระวงั ลดความผดิพลาดในการปฏบัิติ
งานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับแผนการ
ผลิต จึงส่งผลให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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1.7681.801 2.006
2558 2559 2560

 ทรัพยากรน�้า

ทรัพยากรน�้าเป ็นสิ่งส�าคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก ่
แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการก�าหนดปริมาณการใช้น�้าอย่าง
เหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
การใช้น�า้เพื่อน�ามาวเิคราะห์และวางแผนควบคมุการใช้น�า้อย่างต่อ
เนื่องรวมถงึการปรบัปรงุกระบวนการผลติ ควบคู่ไปกับการวจิยัและ
พัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการ
ใช้น�้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยในการใช้น�้าเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มี
การใช้น�้าทั้งจากน�้าประปาและน�้าบาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบ
อนุญาตใช้น�้าบาดาลจากส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล กรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณ
รวมวันละไม่เกิน 3,360 ลูกบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสัดส่วน
การใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ ประจ�าปี 2560 ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้าจ�านวน 2.006 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49 จากปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น ท�าให้มีการใช้น�้าในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้
พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และ
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 
วัตต์ ในห้องเก็บสินค้าและในสายการผลิต, เปลี่ยน Compressor Mycom N160LUD เป็นรุ่น Mycom N160VLD เพื่อให้ระบบท�าความเย็น
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น, การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO Conference) และมีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดิน
ทางอีกด้วย 

ปริมาณการใช้น�้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)

2558* 2559 2560

61.4858.65 63.74

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  (ล้านกิโลวัตต์/ปี)

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

น้ำบาดาล น้ำประปา

82%18%

สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ  
และปริมาณการใช้น�้าประปาและน�้าบาดาล ประจ�าปี 2560
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ ประจ�าปี 2560

ทำความเย็น ปรับอากาศสำนักงาน แสงสวางการผลิต อื�นๆ

5%6%17%71% 1%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 63.74 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบการท�าความเย็นและกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งร้อยละ 71 
ใช้ในระบบท�าความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการเปลี่ยน Compressor จาก
รุ่น N160LUD เป็นรุ่น Mycom  N160VLD เนื่องจาก Compressor รุ่น N160LUD มีการใช้งานมา 25 ปี ประสิทธิภาพการท�างานจึงลดลง ส่ง
ผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อท�าการเปลี่ยน Compressor Mycom N160VLD ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้
พลังงานไฟฟ้าในระบบท�าความเย็นในปีต่อๆ ไปลดลง

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงาน บริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อ
เนื่องให้เหมาะสมกบัธรุกจิ ก�าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนรุกัษ์พลงังานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏบิตัไิด้อย่าง
ถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน  
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี
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ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน

 ระดับความดังเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม.  

(Leq)

ค่ามาตรฐาน ระดับเสียงรบกวน 
(dBA)

ค่ามาตรฐาน

บริเวณหน้าโรงงาน 67.0 70.0 9.7 10.0

บริเวณหลังโรงงาน 65.1 70.0 6.6 10.0

การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มีระบบก�าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะท�าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดปริมาณ
การปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน 
พบว่ามีปริมาณต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ 

ผลทดสอบ ค่ามาตรฐาน

TSP ปริมาณฝุ่น (mg/m3) 2.674 – 128.983 320.00

SO
2
 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 2.845 – 5.083 60.00

NO
2
 ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) 10.523 – 38.592 200.00

CO
2 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) 0.709 – 471.698 690.00

ค่าความทึบแสง (%) 5.9 – 6.4 10.00

มลพิษทางน�้า 

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน�้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย 
คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพน�้าทิ้งที่เป็นไปตามกฎหมายก�าหนดและไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมี
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และข้อก�าหนดของลูกค้า จึงท�าให้มีขีดจ�ากัดในการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน�้า
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความ 
สามารถรองรับน�้าเสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้งจะถูก
ปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,000 - 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 100 - 200 ลูกบาศก์เมตร / วัน

มลพิษทางเสียง 

บรษิทัฯ มกีารตรวจวดัคณุภาพเสยีงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวดัระดบัความดงัเสยีงจากโรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุก
จุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด
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สรปุปรมิาณน�า้หนกัรวมของขยะ สิง่ปฏกิลู ของเสยีอนัตราย และที่ ไม่อนัตราย ส�าหรบัปี 2560

รายการ ปริมาณ
(ตัน)

กากแป้ง, แป้งเสื่อม 292.50 

เศษเหล็ก 4.68 

เศษสแตนเลส 67.88 

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ 590.91 

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ ) 1,157.83 

น้�ามันพืชเก่า 928.40 

กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน้�าเสีย 19,243.93 

น้�ามันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ 20.80 

Lab Waste 0.61 

ภาชนะปนเปื้อน 2.02 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ 0.47 

ของเสีย 

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายก�าหนด และมี
ระบบป้องกนัการปนเป้ือนสิง่แวดล้อมตัง้แต่การจดัเกบ็ การขนส่ง และการก�าจัด อกีทัง้มรีะบบ
บรหิารจดัการของเสียอนัตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่รวมถงึการจัดท�าระบบ
การจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูก
วิธี การส่งไปก�าจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

• ขยะอนัตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเป้ือน และน�า้มนั
หล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
ก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อน�าไปรีไซเคิล

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่องการปล่อยมลพิษและ
ของเสยี หรอืการเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธุรกจิ รวมถงึไม่ได้ต้องโทษปรบั
จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด





ประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลิตไก่เนื้อคุณภาพ

FOOD SAFETY
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Report of  
Audit Committee

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงนิ การบญัชี กฎหมาย และการบรหิารจดัการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  นายปารเมศ  เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ 
และ นายธนาธปิ พิเชษฐวณชิย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้
ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อาท ิการก�ากบั
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงนิรวม เพื่อสอดคล้องกบัมาตรฐานบญัช ีข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการก�ากับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจ
สอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุม
ภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
เพือ่ให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมี
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
ได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุม  
ทั้งส้ินจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย
เรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การสอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส 
และงบการเงนิ ประจ�าปี 2560 ของทัง้ในส่วนงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
และงบการเงนิรวม ร่วมกบัผูส้อบบัญช ีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย
จัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อน
จะมีการน�าเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�าคัญ รายการที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ รายการปรับปรุง รายการส�ารอง
ทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามส�าคญั พร้อมฟังการชีแ้จงและซกั
ถามผูส้อบบญัชจีนเป็นทีพ่อใจว่างบการเงนิดงักล่าวถกูต้องตามทีค่วร
และได้จดัท�าตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเห็นว่า งบการเงินในปี 2560 ทัง้ในส่วนงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
และงบการเงินรวม มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และ
บุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

2. รายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการเกีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความ 
สมเหตุสมผล และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเง่ือนไขที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ก�าหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ อย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
มกีารพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ในด้านบุคลากร และการปฏบิตัิ
งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2560 ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยม
ชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ 
รวมท้ังได้ให้ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเดน็
ข้อบกพร่องทีส่�าคญั พร้อมทัง้แนวทางแก้ไขไปยงัคณะกรรมการบรษิทั
ด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มี
ระบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารธรุกจิ
อย่างบรรลุผล มรีะบบปฏบัิตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดแูล
รักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากน้ี 
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ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร ด้านการ
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและความ
ปลอดภัย การทุจริตคอร์รัปชันและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้ไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการประเมนิของผูส้อบบญัช ี ดงัน้ัน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของส�านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ

บรษิทัฯ จดัให้มกีารตดิตาม วเิคราะห์ และรายงานการเปล่ียนแปลง 
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และด�าเนินการ
ให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าตดิตามจากการสอบทานงานต่างๆ 
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ได้
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมี
ผลในปี 2560 แล้ว

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิลเพื่อประโยชน์สูงสดุแก่บรษิทัฯ และผู้
ถอืหุน้ โดยได้สอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและ
อนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่
ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทาน
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรา
ก�าลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการ
ตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�าแนะน�าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นบทบาท
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการด�าเนินงาน ได้แก่ การ
ท�างานเป็นระบบและในลกัษณะเชงิป้องกัน บคุลากรตรวจสอบภายใน
ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ 
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�าให้ได้รับทราบถึงผลการ
สอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีและของ
ผูส้อบบญัชสี�านกังานอื่นทีเ่ทียบได้ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของผูส้อบ
บญัชใีนรอบระยะเวลาบญัชปีีท่ีผ่านมา ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงาน 
เอ เอ็ม ซี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริง
ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชมุ ผลงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชภีายนอก 
ตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขตและผลการปฏบัิตหิน้าทีส่อดคล้องตาม
แนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อนัมส่ีวน
ช่วยเสรมิสร้างการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ีได้อย่างมปีระสทิธผิล โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ
รู ้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพยีงพอ โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการได้รับข้อมลูท้ังจากผู้บรหิาร พนักงาน 
และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
มจีรยิธรรม และความมุง่มัน่ในการปฏบัิตหิน้าที ่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีก
ทัง้มรีายงานทางการเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายปารเมศ   เหตระกูล 
กรรมการตรวจสอบ

นพ.สาธิต   กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Report of  
Risk Management 
Committee

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
(มหาชน) มีจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 1 
ท่าน คอื นายปารเมศ เหตระกลู ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิาร ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 4 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์  
ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม 
และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการ
ต่างๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงไม่ได้แต่งตั้งเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบัิตติามหน้าที ่ตามขอบเขต
ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อาท ิการ
ก�ากับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการท�างานของฝ่ายบริหารความ
เส่ียง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และ
แผนจดัการความเสีย่ง การบ่งชีก้ารประเมนิการบรหิารความเสีย่ง และ
รายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมี
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
ได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัด
ประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 1 คร้ัง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กล่ันกรองงานด้านการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการตรวจ
สอบ เป็นการถ่วงดลุอ�านาจการด�าเนนิงานของทกุหน่วยงานในองค์กร 
(Business Unit) ให้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์
ความไม่แน่นอน อันจะน�าไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ติดตามและรายงานประเด็นความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตกุารณ์ ช่วยหลกีเลีย่งการปฏบิตัทิีผ่ดิพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจ
คาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสรมิให้ระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีี
ความโปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาและก�าหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 
Appetite) ความเบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) พร้อมจัดท�ากฎบัตรและพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
บริหารความเส่ียง ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner เพื่อให้
สอดคล้อง เหมาะสม และเพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเส่ียง (Key Risk 
Indicators) และตดิตามควบคมุพร้อมทัง้ประเมนิผลการบรหิารความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านการ
ทจุรติคอร์รปัชนั และความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกองค์กร เช่น ความ
เสี่ยงด้านการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของค่าเงิน และ
ความเสีย่งด้านการเงนิ เป็นต้น โดยมกีารประชมุหารอืและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการของ 
บริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้
สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ผลการประเมนิพบว่า คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มขีอบเขตและ
ผลการปฏบิตัหิน้าทีส่อดคล้องตามแนวทางการปฏบิตัท่ีิด ีและกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติ

นายปารเมศ   เหตระกูล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ
รู ้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพยีงพอ โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการได้รับข้อมลูท้ังจากผู้บรหิาร พนักงาน 
และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้
มีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดย
มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

Report of BOD  
Responsibilities for  
Financial Statements
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คณะกรรมการบรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีแสดงในรายงานประจ�าปี 
โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งความส�าคัญ
ของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ 
เพือ่ให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และ
เพื่อให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการ
ทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อความซื่อสตัย์
สุจริตและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อีกท้ังพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อก�าหนดมาตรการจัดการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และ
รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยความเหน็ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�า
ปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท 
ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
โดยความเหน็ของผูส้อบบัญชใีนรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อย ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มคีวามน่าเชื่อ
ถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2560 ได้แก่ นายอ�าพล จ�านงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ส�าหรับในรอบปีบัญชี 2560 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2560 จ�านวนเงินรวม 2,715,000.00 บาท ดังนี้

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2560

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Audit Fee

ค่าตอบแทน 
(บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 870,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท 1,845,000.00
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GFPT Public Company Limited
งบการเงินประจ�าปี 2560 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

FINANCIAL 
STATEMENTS
2017
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Auditor’s Report

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) และ
ของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนนิงานรวม
และผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันโดยถกูต้องตามทีค่วร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุม่บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นจ�านวน 1,013.26 ล้านบาท 
และต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 34.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ลูกหนี้การ
ค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สญู ซึง่ผูบ้รหิารต้องใช้ดลุยพนิิจในการพจิารณาจ�านวนค่าเผื่อหนีส้งสยั
จะสูญที่เหมาะสม โดยลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับช�าระสุทธิพิจารณาจาก
ประวัติการช�าระหนี้ อายุหนี้ที่ค้างช�าระ การจ่ายช�าระหนี้ภายหลังวัน
ที่ในงบการเงิน ผลการติดตามทวงถามและความสามารถในการจ่าย
ช�าระหนีข้องลกูหน้ีภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิทีค่าดการณ์ว่าจะเกดิขึน้

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รบัความเชื่อมัน่เกีย่วกบัความเหมาะสมของสมมตฐิาน
ที่ผู ้บริหารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทดสอบการ
ค�านวณการแยกอายหุนีใ้นงบวเิคราะห์อายลุกูหนี ้สอบถามฝ่ายบรหิาร
และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสาเหตุของลูกหนี้ที่มีการ
ค้างช�าระ ผลการติดตามหนี้ ตรวจสอบการรับช�าระหนี้ภายหลังวันสิ้น
งวด ตรวจสอบการเปรียบเทียบจ�านวนลูกหน้ีที่มีความเสี่ยงที่อาจจะ
ไม่ได้รับช�าระหรือค้างช�าระเป็นเวลานานเปรียบเทียบกับมูลหนี้ที่กลุ่ม
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
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2. ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�านวน 3,608.19 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 สินค้าคง
เหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับสุทธิแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�านวน
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้
รับสุทธิพิจารณาจากราคาขายหลังวันที่ในงบการเงินและราคาขายที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รบัความเชื่อมัน่เกีย่วกบัความเหมาะสมของสมมตฐิานทีผู่้
บรหิารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อการลดมลูค่าโดย การเข้าร่วมสงัเกตการณ์
ตรวจนับสินค้าที่คลังเก็บสินค้าหลายแห่ง สุ่มทดสอบราคาทุนของสินค้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนที่บันทึกในบัญชีตรงกับใบก�ากับภาษี และมีการปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัสนิค้าเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซ่ึงค�านวณจากราคาขายสินค้าภายหลังวันส้ินงวด 
ส�าหรับสินค้าที่มีการขายหลังวันสิ้นงวด ส่วนสินค้าที่มีการรับค�าส่ังซื้อ
แล้วค�านวณกับราคาที่ก�าหนดในใบสั่งซื้อ และสินค้าที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อ
ค�านวณกับรายละเอียดราคาขายที่มีการอนุมัติโดยผู้บริหาร วิเคราะห์
ปริมาณสินค้าคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่มี
การหมนุเวยีนต�า่หรอืค้างนาน ส่งหนงัสอืยืนยนัยอดและร่วมสงัเกตการณ์
ตรวจนบัสินค้ากรณทีีก่ลุม่บรษัิทมกีารฝากสนิค้าไว้กบัคลังสนิค้าภายนอก
กลุ่มกิจการ

ข้อมูลอื่น

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น 
ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการหรอืกับความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั หากข้าพเจ้าสรปุ
ได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเพื่อให้ผูม้หีน้าทีใ่นการ
ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแล
ต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุ
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อ
เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้ริหาร 
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการ
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวน 
การในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถอืว่ามสีาระส�าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการ
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้า
ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็
จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้
ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบั
การด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่
เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้
สอบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยดุการ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการและเหตกุารณ์ทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยว
กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธรุกจิภายในกลุม่บรษัิทเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่
ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

                  สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 736,263,528.75      310,868,408.45      93,764,922.19        81,653,300.42       

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5.1 และ 6 1,013,265,022.54   932,660,420.06      563,982,312.79      511,396,894.04     

สินค้าคงเหลือ 7 3,608,193,679.40   3,653,328,881.59   326,911,983.44      321,704,130.80     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 14,095,811.11        18,145,778.85        6,827,603.05          12,377,703.19       

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,371,818,041.80   4,915,003,488.95   991,486,821.47      927,132,028.45     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 2,671,769,574.04   2,448,748,669.49   1,525,859,700.00   1,525,859,700.00  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                          -                          1,786,496,542.35   1,666,496,542.35  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน

     ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 10.1 110,826,344.26      121,184,960.30      -                          -                         

     ไก่พ่อแม่พันธุ์ 10.2 366,222,087.25      406,779,435.67      -                          -                         

     งานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา 10.3 5,153,915.92          687,902.85             -                          -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 354,067,919.50      360,420,779.10      196,480,539.98      201,821,365.98     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 8,012,603,206.98   7,430,751,974.91   1,217,328,279.87   1,299,323,104.15  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 383,794,053.02      373,544,776.17      315,603,821.27      310,794,352.32     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 21,110,531.73        26,193,469.06        11,891,663.05        13,529,943.67       

ค่าความนิยม 1,294,911.36          1,294,911.36          -                          -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 66,902,359.84        75,717,889.78        12,787,571.60        54,573,499.81       

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,993,744,903.90 11,245,324,768.69 5,066,448,118.12   5,072,398,508.28  

                       รวมสินทรัพย์ 17,365,562,945.70 16,160,328,257.64 6,057,934,939.59   5,999,530,536.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

งบแสดงฐานะการเงิน
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้
พจิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัมากท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่อง
ส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญช ี
และการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ 

บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

นายอ�าพล  จ�านงค์วัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561



171GFPT ANNUAL REPORT 2017

7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

                  สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 736,263,528.75      310,868,408.45      93,764,922.19        81,653,300.42       

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5.1 และ 6 1,013,265,022.54   932,660,420.06      563,982,312.79      511,396,894.04     

สินค้าคงเหลือ 7 3,608,193,679.40   3,653,328,881.59   326,911,983.44      321,704,130.80     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 14,095,811.11        18,145,778.85        6,827,603.05          12,377,703.19       

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,371,818,041.80   4,915,003,488.95   991,486,821.47      927,132,028.45     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 2,671,769,574.04   2,448,748,669.49   1,525,859,700.00   1,525,859,700.00  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                          -                          1,786,496,542.35   1,666,496,542.35  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน

     ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 10.1 110,826,344.26      121,184,960.30      -                          -                         

     ไก่พ่อแม่พันธุ์ 10.2 366,222,087.25      406,779,435.67      -                          -                         

     งานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา 10.3 5,153,915.92          687,902.85             -                          -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 354,067,919.50      360,420,779.10      196,480,539.98      201,821,365.98     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 8,012,603,206.98   7,430,751,974.91   1,217,328,279.87   1,299,323,104.15  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 383,794,053.02      373,544,776.17      315,603,821.27      310,794,352.32     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 21,110,531.73        26,193,469.06        11,891,663.05        13,529,943.67       

ค่าความนิยม 1,294,911.36          1,294,911.36          -                          -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 66,902,359.84        75,717,889.78        12,787,571.60        54,573,499.81       

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,993,744,903.90 11,245,324,768.69 5,066,448,118.12   5,072,398,508.28  

                       รวมสินทรัพย์ 17,365,562,945.70 16,160,328,257.64 6,057,934,939.59   5,999,530,536.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

                  หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 15 และ 16 1,650,000,000.00   1,931,375,562.72   1,650,000,000.00   1,530,000,000.00  

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 5.1 -                          -                          -                          40,000,000.00       

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 160,000,000.00      -                          -                          -                         

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5.1 และ 17 925,342,677.22      886,469,538.73      559,036,841.82      624,943,752.41     

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

     ที�ถึงกําหนดรับรู้ในหนึ�งปี 5.1 7,850,000.00          7,850,000.00          7,850,000.00          7,850,000.00         

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

     ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 15 และ 18 66,700,000.00        208,320,000.00      66,700,000.00        208,320,000.00     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 134,843,046.46      127,761,568.48      -                          -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 30,542,312.58        36,595,521.40        11,803,305.71        14,809,522.23       

                  รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,975,278,036.26   3,198,372,191.33   2,295,390,147.53   2,425,923,274.64  

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 และ 18 -                          66,700,000.00        -                          66,700,000.00       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 1,700,000,000.00   1,600,000,000.00   806,600,000.00      578,900,000.00     

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 384,967,033.00      365,940,471.00      157,445,945.00      151,735,172.00     

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 5.1 91,583,333.20        99,433,333.20        91,583,333.20        99,433,333.20       

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 20 52,748,486.84        50,798,122.49        12,611,497.12        12,840,135.23       

                  รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,229,298,853.04   2,182,871,926.69   1,068,240,775.32   909,608,640.43     

                       รวมหนี�สิน 5,204,576,889.30   5,381,244,118.02   3,363,630,922.85   3,335,531,915.07  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

    ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     

    กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

             ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     

        ยังไม่ได้จัดสรร 10,102,303,391.11 8,729,977,327.42   775,483,016.74      745,177,621.66     

    องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8,969,047.14          8,969,047.14          -                          -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 12,030,093,438.25 10,657,767,374.56 2,694,304,016.74   2,663,998,621.66  

    ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 130,892,618.15      121,316,765.06      -                          -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,160,986,056.40 10,779,084,139.62 2,694,304,016.74   2,663,998,621.66  

                    รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,365,562,945.70 16,160,328,257.64 6,057,934,939.59   5,999,530,536.73  

0.43                        0.50                        1.25                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

    ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     

    กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

             ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     

        ยังไม่ได้จัดสรร 10,102,303,391.11 8,729,977,327.42   775,483,016.74      745,177,621.66     

    องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8,969,047.14          8,969,047.14          -                          -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 12,030,093,438.25 10,657,767,374.56 2,694,304,016.74   2,663,998,621.66  

    ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 130,892,618.15      121,316,765.06      -                          -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,160,986,056.40 10,779,084,139.62 2,694,304,016.74   2,663,998,621.66  

                    รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,365,562,945.70 16,160,328,257.64 6,057,934,939.59   5,999,530,536.73  

0.43                        0.50                        1.25                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขาย 16,928,470,590.83  16,693,024,163.05  8,059,019,366.77  7,767,817,046.46  

ต้นทุนขาย 7 (14,150,914,763.88) (14,191,279,495.29) (7,415,248,859.54) (7,332,956,447.64) 

กําไรขั�นต้น 2,777,555,826.95    2,501,744,667.76    643,770,507.23     434,860,598.82     

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                          -                          -                        294,292,665.00     

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 -                          -                          48,999,900.00       48,999,900.00       

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 130,144.04              49,562,384.97         38,422,158.75       31,218,571.57       

รายได้อื�น 318,107,079.34       280,334,728.75       132,834,713.50     137,977,258.19     

ค่าใช้จ่ายในการขาย (526,454,867.77)      (505,629,174.39)      (121,947,014.10)    (116,793,604.39)    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (789,746,009.65)      (737,013,884.32)      (280,172,548.66)    (284,078,805.78)    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 272,020,804.55       371,193,161.02       -                        -                        

ต้นทุนทางการเงิน (74,362,329.42)        (98,032,065.68)        (60,386,990.59)      (66,549,788.09)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,977,250,648.04    1,862,159,818.11    401,520,726.13     479,926,795.32     

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 26 (219,323,931.26)      (205,694,865.74)      4,809,468.95         32,659,817.61       

กําไรสําหรับปี 1,757,926,716.78    1,656,464,952.37    406,330,195.08     512,586,612.93     

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 1,748,350,863.69    1,643,696,279.56    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 9,575,853.09           12,768,672.81         

1,757,926,716.78    1,656,464,952.37    

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27

     ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 1.39                         1.31                         0.32                      0.41                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้        1,977,250,648.04    1,862,159,818.11      401,520,726.13       479,926,795.32       

ปรับรายการกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 142,851,071.95       112,198,386.48         -                          -                           

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์ 427,056,681.47       426,250,166.16         -                          -                           

ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 6,352,859.60           5,539,058.19             5,340,826.00           5,340,825.72           

ค่าเสื�อมราคา 639,948,924.93       587,115,655.93         129,416,137.71       139,052,643.58       

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 8,549,406.02           5,723,855.85             5,104,749.31           5,436,800.83           

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ 1,528,719.03           3,226,068.60             5,347.28                  -                           

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 1,011,890.45           7,321,461.34             -                          -                           

ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 2,691,014.60           416,986.38                -                          -                           

     (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง 22,932,309.15         (7,064,891.37)           -                          -                           

     ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่ 6,449,841.28           4,194,709.83             -                          -                           

(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 2,032,078.08           (14,160,851.81)         2,423,560.81           (3,158,098.30)          

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,466,210.65)         (1,350,379.14)           (20,856.69)              (86,324.73)               

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (1,009,080.74)         284,190.63                (476,228.40)            (181,960.82)             

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                          -                            -                          (294,292,665.00)      

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม -                          -                            (48,999,900.00)       (48,999,900.00)        

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 33,894,652.00         37,132,166.00           15,014,985.00         15,176,179.00         

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (7,850,000.00)         (7,850,000.00)           (7,850,000.00)         (7,850,000.00)          

ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้ (1,323,147.54)         (1,323,147.54)           -                          -                           

โอนกลับภาษีเงินได้ค้างจ่าย (605,858.79)            -                            -                          -                           

ดอกเบี�ยรับ (2,123,941.73)         (1,356,693.70)           (467,764.60)            (318,469.04)             

ดอกเบี�ยจ่าย 74,362,329.42         98,032,065.68           54,707,401.52         60,459,214.31         

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (272,020,804.55)     (371,193,161.02)       -                          -                           

              กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 3,060,513,382.02    2,745,295,464.60      555,718,984.07       350,505,040.87       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้        1,977,250,648.04    1,862,159,818.11      401,520,726.13       479,926,795.32       

ปรับรายการกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 142,851,071.95       112,198,386.48         -                          -                           

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์ 427,056,681.47       426,250,166.16         -                          -                           

ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 6,352,859.60           5,539,058.19             5,340,826.00           5,340,825.72           

ค่าเสื�อมราคา 639,948,924.93       587,115,655.93         129,416,137.71       139,052,643.58       

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 8,549,406.02           5,723,855.85             5,104,749.31           5,436,800.83           

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ 1,528,719.03           3,226,068.60             5,347.28                  -                           

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 1,011,890.45           7,321,461.34             -                          -                           

ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 2,691,014.60           416,986.38                -                          -                           

     (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง 22,932,309.15         (7,064,891.37)           -                          -                           

     ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่ 6,449,841.28           4,194,709.83             -                          -                           

(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 2,032,078.08           (14,160,851.81)         2,423,560.81           (3,158,098.30)          

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,466,210.65)         (1,350,379.14)           (20,856.69)              (86,324.73)               

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (1,009,080.74)         284,190.63                (476,228.40)            (181,960.82)             

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                          -                            -                          (294,292,665.00)      

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม -                          -                            (48,999,900.00)       (48,999,900.00)        

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 33,894,652.00         37,132,166.00           15,014,985.00         15,176,179.00         

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (7,850,000.00)         (7,850,000.00)           (7,850,000.00)         (7,850,000.00)          

ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้ (1,323,147.54)         (1,323,147.54)           -                          -                           

โอนกลับภาษีเงินได้ค้างจ่าย (605,858.79)            -                            -                          -                           

ดอกเบี�ยรับ (2,123,941.73)         (1,356,693.70)           (467,764.60)            (318,469.04)             

ดอกเบี�ยจ่าย 74,362,329.42         98,032,065.68           54,707,401.52         60,459,214.31         

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (272,020,804.55)     (371,193,161.02)       -                          -                           

              กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 3,060,513,382.02    2,745,295,464.60      555,718,984.07       350,505,040.87       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (77,662,500.50)       86,843,586.85           (52,142,174.90)       (14,441,950.50)        

สินค้าคงเหลือ (246,271,008.10)     (633,462,167.94)       (7,564,496.92)         85,803,210.78         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 3,800,857.29           (2,238,574.49)           5,550,100.14           (974,227.63)             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 231,587.39              7,741,763.91             6,246,800.52           (4,978,255.52)          

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (44,029,008.43)       15,592,106.92           (79,829,518.79)       56,675,662.79         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (6,053,208.82)         5,465,244.28             (3,006,216.52)         2,516,968.53           

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (14,868,090.00)       (10,074,052.00)         (9,304,212.00)         (6,515,656.00)          

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,273,511.89           (7,201,000.10)           (228,638.11)            (2,429,935.10)          

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,678,935,522.74    2,207,962,372.03      415,440,627.49       466,160,858.22       

เงินสดรับดอกเบี�ย 2,123,941.73           1,356,693.70             467,764.60              318,469.04              

เงินสดรับภาษีเงินได้ 225,613.88              5,139,756.53             -                          2,303,670.13           

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (225,548,407.84)     (125,936,661.38)       (3,662,536.50)         (3,000,161.85)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,455,736,670.51    2,088,522,160.88      412,245,855.59       465,782,835.54       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          -                            -                          294,292,665.00       

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,999,900.00         48,999,900.00           48,999,900.00         48,999,900.00         

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                          (1,605,000.00)           (120,000,000.00)     (1,605,000.00)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 7,074,575.20           9,846,927.46             -                          -                           

เงินสดจ่ายลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์ (130,183,344.71)     (132,325,911.51)       -                          -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง 87,652,311.00         94,551,120.88           -                          -                           

เงินสดจ่ายลงทุนในไก่พ่อแม่พันธุ์ (406,071,655.25)     (451,949,272.24)       -                          -                           

เงินสดจ่ายลงทุนในงานระหว่างเพาะปลูก-ต้นยางพารา (916,838.73)            (52,089.00)                -                          -                           

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,100,327.68           24,880,714.68           142,463,901.24       2,807,564.36           

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (911,855,145.74)     (1,144,540,960.57)    (165,580,009.61)     (104,432,286.16)      

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,466,468.69)         (19,162,307.67)         (3,466,468.69)         (6,211,727.26)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง -                          -                            43,463,202.02         -                           

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง (4,261,537.83)         (5,779,500.37)           (4,261,537.83)         (5,779,500.37)          

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์ (46,214,054.71)       (35,676,633.33)         (10,324,986.29)       (9,873,197.77)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,350,141,931.78)  (1,612,813,011.67)    (68,705,999.16)       218,198,417.80       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท (131,375,562.72)     129,210,152.59         -                          -                           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 9,730,000,000.00    11,620,000,000.00    7,790,000,000.00    8,110,000,000.00    

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (9,880,000,000.00)  (11,605,000,000.00)  (7,670,000,000.00)  (8,060,000,000.00)   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 160,000,000.00       -                            -                          -                           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย -                          -                            5,000,000.00           20,000,000.00         

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย -                          -                            (45,000,000.00)       -                           

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (208,320,000.00)     (283,320,000.00)       (208,320,000.00)     (283,320,000.00)      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 300,000,000.00       -                            300,000,000.00       -                           

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (200,000,000.00)     (200,000,000.00)       (72,300,000.00)       (72,300,000.00)        

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย (74,479,255.71)       (99,197,429.91)         (54,783,434.66)       (61,611,521.00)        

จ่ายเงินปันผล (376,024,800.00)     (313,318,125.00)       (376,024,800.00)     (313,318,125.00)      

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในเงินปันผล -                          (5,707,335.00)           -                          -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (680,199,618.43)     (757,332,737.32)       (331,428,234.66)     (660,549,646.00)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 425,395,120.30       (281,623,588.11)       12,111,621.77         23,431,607.34         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 310,868,408.45       592,491,996.56         81,653,300.42         58,221,693.08         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 736,263,528.75       310,868,408.45         93,764,922.19         81,653,300.42         

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

1. รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี�

-  ตัดจําหน่ายค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญกับลูกหนี�การค้า 385,816.00              7,307,893.50             -                          -                           

-  ซื�อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ 64,298,240.00         45,104,000.00           -                          -                           

-  จําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้รับชําระ 3,466,961.00           -                            -                          -                           

-  ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่ปู่ย่าพันธุ์ 12,074,701.00         12,497,502.87           -                          -                           

-  ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่พ่อแม่พันธุ์ 30,181,018.95         36,570,266.97           -                          -                           

-  โอนสินค้าคงเหลือเป็นต้นทุนงานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา 3,549,174.34           635,813.85                -                          -                           

-  โอนสินค้าคงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 291,264,559.79       174,024,298.36         66,916.53                -                           

-  โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 249,110.45              363,457.29                -                          -                           

-  โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,282,403.00         2,815,170.01             -                          -                           

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 43,787.58                -                            -                          -                           

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย 11,889,443.20         11,063,660.12           66,916.53                -                           

-  ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ 19,286,670.10         12,993,513.85           14,031,625.89         7,524,666.42           

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

-  เงินสด 522,000.00              547,000.00                55,000.00                52,000.00                

-  เช็คในมือ 4,611,241.00           5,019,485.50             -                          -                           

-  เงินฝากธนาคาร 731,130,287.75       305,301,922.95         93,709,922.19         81,601,300.42         

736,263,528.75       310,868,408.45         93,764,922.19         81,653,300.42         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน2524 

และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 312 

ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไก่สด

ชาํแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใช้แลว้ และตามขอ้กาํหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ

รายงานทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทั 

ไม่ได้นํามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทั 

ไม่ได้นํามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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ร่าง DRAFT 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและ

การรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ

สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 

และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่

กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ 

การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

จากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุและค่าเส่ือมพนัธ์ุ 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบกาํหนดอายุการใหผ้ลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 

และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการกาํหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิมให้

ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์กบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือใหม่ 

ในการนาํมาคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ

และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 

ค่าความนิยม 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมในภายหลงัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่

คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 

ค่าความนิยม 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมในภายหลงัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่

คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า
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3. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 

ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

   2560 2559 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.9999 99.9999 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจาํหน่ายลูกไก่ 99.9999 99.9999 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวแ์ละเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 98.1011 98.1011 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอาหารแปรรูป 99.9999 99.9999 

บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จาํกดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 99.9999 99.9999 

 

3.2 บริษทัย่อย เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทั มีอาํนาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ

บริษทันั้น เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่

ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบการเงินรวมจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง

ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 

และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์

และประจาํไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผกูพนั 
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4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บชาํระ โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีในอนาคตจาก

ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บชาํระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบว่า

เป็นหน้ีสูญ 
 

4.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย

ราคาทุนคาํนวณ ดงัน้ี 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

4.5 สินทรัพยชี์วภาพ 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่า

ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี  

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ สินคา้สําเร็จรูปประเภท ไข่เช้ือ งานระหว่างฟัก และ

งานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตห้มวดสินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนตามวิธี

เขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า เน่ืองจากมีวงจร

การเล้ียงสั้น 

 

 



189GFPT ANNUAL REPORT 2017

25 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 

4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บชาํระ โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีในอนาคตจาก

ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บชาํระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบว่า

เป็นหน้ีสูญ 
 

4.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย

ราคาทุนคาํนวณ ดงัน้ี 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

4.5 สินทรัพยชี์วภาพ 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่า

ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี  

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ สินคา้สําเร็จรูปประเภท ไข่เช้ือ งานระหว่างฟัก และ

งานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตห้มวดสินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนตามวิธี
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การเล้ียงสั้น 
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- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

สินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่

ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่น โดยไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ

แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และงานระหวา่ง

เล้ียงไก่ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่นแสดงดว้ยราคาทุนรวมค่าใชจ่้าย

ที่เกิดข้ึนระหว่างที่ไก่ปู่ย่าพนัธุ์เล็กรุ่นและไก่พ่อแม่พนัธุ์เล็กรุ่นยงัไม่ให้ผลผลิตหักค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้น 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ชีวภาพ และในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน 

เป็นตน้ 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบกาํหนดอายกุารใหผ้ลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 

และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการกาํหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิม

ให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุกบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือ

ใหม่ ในการนาํมาคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 

สินทรัพยชี์วภาพประเภทพืชระหว่างเตรียมการเพาะปลูก ประกอบด้วย ตน้ทุนทั้งหมด

ตั้งแต่เกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ค่าใชจ่้ายในการปรับ

พื้นดินในการเพาะปลูก และตน้ทุนการเพาะปลูกอ่ืน เป็นตน้ 
 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไว้

โดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์

จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) และ

คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี 
 

อาคารเลา้ไก่ 20 ปี 

อาคารชุด 20 ปี 

อาคารโรงงาน 20 ปี 
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4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน ณ วนัเร่ิมรายการบนัทึกบญัชีตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัเร่ิมรายการ

บนัทึกบญัชีตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนํามาใช้ผลิตสินทรัพยถ์าวรอ่ืน 

นาํมารวมคาํนวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้น โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือ

สินทรัพยถ์าวรอ่ืนนั้นพร้อมใชง้าน 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสําเร็จรูปแสดงในราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
 

4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนรัฐบาล แสดงเป็นรายได้อ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย โดยรับรู้เม่ือดาํเนินการตามเง่ือนไข

ในสัญญาแลว้เสร็จ 
 

4.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นท่ีก่อสร้าง

โครงการต่างๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน ณ วนัเร่ิมรายการบนัทึกบญัชีตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัเร่ิมรายการ

บนัทึกบญัชีตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนํามาใช้ผลิตสินทรัพยถ์าวรอ่ืน 

นาํมารวมคาํนวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้น โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือ
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสําเร็จรูปแสดงในราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
 

4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนรัฐบาล แสดงเป็นรายได้อ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย โดยรับรู้เม่ือดาํเนินการตามเง่ือนไข

ในสัญญาแลว้เสร็จ 
 

4.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นท่ีก่อสร้าง

โครงการต่างๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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4.11 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ และค่าความนิยมทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี 

โดยแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน 

ค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลบัได ้
 

4.12 การดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณานั้นรวมอยู่

โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 
 

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์

ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงยงัไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่คาํนึงว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของ

การดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จาํนวนใด

จะสูงกว่า 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้

ท่ีสะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

4.13 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 
 

4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

- กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

4.13 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 
 

4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

- กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 
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4.15 ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนั

และจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนและเม่ือไดจ่้ายชาํระ

ประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
 

4.16 การจดัสรรกาํไรสะสม 

การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 

จะจดัสรรสาํรองตามกฎหมายเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

4.17 การรับรู้รายได ้

- รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือส่งมอบสินคา้แก่ลูกคา้แลว้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

- รายไดค้่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 

- รายไดจ้ากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภาษีอากร 

- รายไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

4.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

4.19 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

4.20 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

การคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

เน่ืองจากบริษทั ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด

กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราปิด ณ วนัส้ินปี ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่าน้ี 

แสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของปีนั้น 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

4.20 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

การคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

เน่ืองจากบริษทั ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด

กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราปิด ณ วนัส้ินปี ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่าน้ี 

แสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของปีนั้น 
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4.23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ

สาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ

ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกบั

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดที้่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัระหวา่งบริษทั 

กบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 1,405,575.00 1,259,495.52 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 7,915,486.80 35,163,877.83 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 5,039.87 - 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 215,561,431.50 105,923,508.00 215,561,431.50 105,923,508.00 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 251,481,404.08 212,348,510.00 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

NICHIREI FOODS INC. 111,668,795.29 122,666,422.37 111,668,795.29 122,666,422.37 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 92,517,722.93 92,798,433.64 92,517,722.93 92,798,433.64 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 124,800.00 124,200.00 124,800.00 124,200.00 

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั - 12,738,076.00 - - 

รวม 671,354,153.80 546,599,150.01 429,198,851.39 357,935,937.36 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 104,774.40 196,083.60 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 262,518.08 121,466.40 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 195,563.90 491,874.39 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั - - 208,757.00 233,270.70 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 270,845.89 362,606.95 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 11,062,258.22 10,116,668.32 9,866,063.12 9,472,563.27 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 4,488,747.50 3,590,678.60 299,228.50 290,566.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จาํกดั 115,671.61 82,164.51 115,671.61 82,164.51 

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 126,589.67 768,108.72 51,736.64 11,386.94 

รวม 15,793,267.00 14,557,620.15 11,375,159.14 11,261,982.76 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 1,746,645.42 1,757,932.47 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 62,700.08 5,207.75 - - 

บริษทั ป.เจริญพนัธ ์จีพี ฟาร์ม จาํกดั 47,423.71 - - - 

รวม 110,123.79 5,207.75 1,746,645.42 1,757,932.47 

     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จาํกดั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 

     

เงินมดัจาํจ่าย     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 2,084,400.00 2,084,400.00 891,000.00 891,000.00 

บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จาํกดั 125,000.00 125,000.00 - - 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จาํกดั 117,600.00 115,400.00 117,600.00 115,400.00 

รวม 2,327,000.00 2,324,800.00 1,008,600.00 1,006,400.00 

     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 289,229,145.70 385,618,755.70 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 225,986.00 442,694.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 951,270.00 636,480.00 529,800.00 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 41,411.52 56,865,101.65 - - 

รวม 992,681.52 57,501,581.65 289,984,931.70 386,061,449.70 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 476,506.85 448,019.11 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 19,073.99 - 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 7,631.10 1,300.10 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,143,432.67 - - - 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 8,658,240.91 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 3,552,788.43 4,901,452.67 139,788.13 152,303.92 

รวม 13,354,462.01 4,901,452.67 643,000.07 601,623.13 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 199,907.99 82,143.44 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 4,636.00 1,303.00 

รวม - - 204,543.99 83,446.44 

     

เงินมดัจาํรับ     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - - 25,000.00 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 25,000.00 - 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 140,000.00 140,000.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 25,000.00 25,000.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 99,433,333.20 107,283,333.20 99,433,333.20 107,283,333.20 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 

หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 

รวม 91,583,333.20 99,433,333.20 91,608,333.20 99,458,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 40,000,000.00 20,000,000.00 

เพ่ิมข้ึน - - 5,000,000.00 20,000,000.00 

ลดลง - - (45,000,000.00) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - 40,000,000.00 

     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

เพ่ิมข้ึน 103,000,000.00 - - - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 103,000,000.00 - - - 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 199,907.99 82,143.44 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 4,636.00 1,303.00 

รวม - - 204,543.99 83,446.44 

     

เงินมดัจาํรับ     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - - 25,000.00 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 25,000.00 - 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 140,000.00 140,000.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 25,000.00 25,000.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 99,433,333.20 107,283,333.20 99,433,333.20 107,283,333.20 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 

หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 

รวม 91,583,333.20 99,433,333.20 91,608,333.20 99,458,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 40,000,000.00 20,000,000.00 

เพ่ิมข้ึน - - 5,000,000.00 20,000,000.00 

ลดลง - - (45,000,000.00) - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - 40,000,000.00 

     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

เพ่ิมข้ึน 103,000,000.00 - - - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 103,000,000.00 - - - 

     

     



200 GFPT ANNUAL REPORT 2017

36 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

เพ่ิมข้ึน 57,000,000.00 - - - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 57,000,000.00 - - - 

รวม 160,000,000.00 - - - 

     

เงินกูย้มืระยะยาว     

กรรมการในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 578,900,000.00 651,200,000.00 578,900,000.00 651,200,000.00 

เพ่ิมข้ึน 300,000,000.00 - 300,000,000.00 - 

ลดลง (72,300,000.00) (72,300,000.00) (72,300,000.00) (72,300,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 806,600,000.00 578,900,000.00 806,600,000.00 578,900,000.00 

     

     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 158,200,000.00 181,400,000.00 - - 

เพ่ิมข้ึน - - - - 

ลดลง (21,300,000.00) (23,200,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 136,900,000.00 158,200,000.00 - - 

     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 862,900,000.00 967,400,000.00 - - 

เพ่ิมข้ึน - - - - 

ลดลง (106,400,000.00) (104,500,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 756,500,000.00 862,900,000.00 - - 

รวม 1,700,000,000.00 1,600,000,000.00 806,600,000.00 578,900,000.00 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยทั้งจาํนวน เป็นการกูย้ืมในรูป

ตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ1.75 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวน เป็นการกูย้มืใน

รูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวน เป็น

การกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดภายในปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25 และ 5.50 

ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปีตามลาํดบั 
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ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 มีมติอนุมติั

ให้บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยรับความช่วยเหลือทางดา้นการเงินจากบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสริมสภาพคล่องใหก้บับริษทั ในการขยายกิจการในวงเงินกูย้ืมไม่เกิน 2,000.00 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 504,885,635.11 558,446,313.94 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 4,547,169,521.67 4,669,468,415.64 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา - - 2,340,000.00 2,340,000.00 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 22,557,601.61 41,417,816.78 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น - - - 294,292,665.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน - - 6,294,483.12 7,138,370.01 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 1.70-1.75 ต่อปี - - 419,616.47 500,301.39 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 5,736,200,664.09 5,361,683,866.12 1,296,476,541.00 1,204,430,686.60 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 56,991,516.68 47,882,445.00 12,414,899.00 6,474,455.00 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 18,917,077.04 19,879,190.96 15,889,986.99 16,347,585.91 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 159,263,784.18 143,099,748.47 115,844,354.98 104,929,068.47 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 48,999,900.00 48,999,900.00  48,999,900.00 48,999,900.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน 948,380.00 1,019,893.57 916,380.00 1,019,893.57 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,950,637,863.79 2,520,184,696.25 2,420,244,463.09 1,950,417,935.55 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,789,197,814.88 2,172,110,885.68 - - 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 600,000.00 450,000.00 - - 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 23,581,092.76 40,210,625.94 1,776,232.64 4,215,278.88 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 21,285,686.00 21,300,916.75 9,405,686.00 9,420,916.75 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุนและราคาตลาด 75,512,928.85 79,226,201.16 2,163,926.85 2,501,432.40 
      

รายการบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 3.25, 5.50 ต่อปี 45,241,943.04 58,800,283.17 30,040,635.25 27,105,708.19 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้ตน้ทุน      

สินทรัพยง์านระหวา่งก่อสร้าง อตัราร้อยละ 1.75, 5.50 ต่อปี 40,972,009.64 30,375,060.08 5,452,561.11 5,158,753.91 
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

  (หน่วย :บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 124,724,077.00 118,090,567.00 52,578,916.00 49,988,767.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 745,292.00 2,096,399.00 604,441.00 1,403,914.00 

รวม 125,469,369.00 120,186,966.00 53,183,357.00 51,392,681.00 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษัท

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน

กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึงบุคคลท่ีกาํหนด

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 671,354,153.80 546,599,150.01 429,198,851.39 357,935,937.36 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 255,784,452.92 314,207,081.97 103,146,674.75 131,499,877.35 

ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 57,757,994.87 58,438,792.67 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 984,896,601.59 919,245,024.65 532,345,526.14 489,435,814.71 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (34,406,662.27) (33,780,587.82) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 950,489,939.32 885,464,436.83 532,345,526.14 489,435,814.71 
     

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,793,267.00 14,557,620.15 11,375,159.14 11,261,982.76 

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 7,542,540.95 818,968.05 1,341,408.81 105,639.50 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,123.79 5,207.75 1,746,645.42 1,757,932.47 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 5,680,826.93 7,464,621.71 85,300.00 63,300.00 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 29,323,861.86 19,504,913.81 14,614,868.93 6,147,620.28 

รายไดค้า้งรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 3,839,912.50 4,360,101.57 1,818,854.16 1,970,054.13 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 62,945,083.22 47,365,983.23 31,636,786.65 21,961,079.33 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (170,000.00) (170,000.00) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 62,775,083.22 47,195,983.23 31,636,786.65 21,961,079.33 

  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 1,013,265,022.54 932,660,420.06 563,982,312.79 511,396,894.04 

 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

6.1 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 465,038,392.08 485,963,361.81 276,472,801.15 328,655,946.84 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 206,315,761.72 60,635,788.20 152,726,050.24 29,279,990.52 

รวม 671,354,153.80 546,599,150.01 429,198,851.39 357,935,937.36 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วนั 
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6.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 220,120,979.92 276,372,482.07 81,530,469.38 116,108,408.41 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 53,066,184.10 51,171,725.57 19,870,550.37 13,294,136.54 

- มากกวา่ 3 เดือน 40,355,283.77 45,101,667.00 1,745,655.00 2,097,332.40 

รวม 313,542,447.79 372,645,874.64 103,146,674.75 131,499,877.35 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (34,406,662.27) (33,780,587.82) - - 

สุทธิ 279,135,785.52 338,865,286.82 103,146,674.75 131,499,877.35 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-60 วนั 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 33,950,587.82 33,937,019.98 - - 

ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี 3,089,434.75 14,272,695.56 - - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี (2,077,544.30) (6,951,234.22) - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (385,816.00) (7,307,893.50) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 34,576,662.27 33,950,587.82 - - 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทั เช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถานการณ์

ปัจจุบนัแลว้ 
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7. สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 139,232,123.08 127,643,111.42 136,796,120.65 129,073,910.31 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์ 67,606,775.00 65,555,885.43 - - 

วตัถุดิบและเวชภณัฑ ์ 1,753,832,275.15 1,926,022,870.42 22,883,143.53 23,365,092.03 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 404,334,229.27 467,800,382.58 - - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 84,910,604.91 108,815,760.29 82,043,048.40 103,108,086.37 

สินคา้ชีวภาพส่วนท่ีหมุนเวียน     

หกัไข่เช้ือและงานระหวา่งฟัก 97,087,525.14 95,027,839.50 - - 

หกังานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ 478,990,913.42 371,958,610.86 - - 

วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืน ๆ 595,091,183.26 501,364,292.84 96,699,215.77 75,243,026.19 

รวม 3,621,085,629.23 3,664,188,753.34 338,421,528.35 330,790,114.90 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (10,013,076.98) (7,980,998.90) (8,630,672.06) (6,207,111.25) 

สุทธิ 3,608,193,679.40 3,653,328,881.59 326,911,983.44 321,704,130.80 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้าย     

   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 14,148,882,685.80 14,205,440,347.10 7,412,825,298.73 7,336,114,545.94 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 

 จะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 

 

2,032,078.08 

 

(14,160,851.81) 2,423,560.81 (3,158,098.30) 

สุทธิ 14,150,914,763.88 14,191,279,495.29 7,415,248,859.54 7,332,956,447.64 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว

และค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ตน้ปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ปลายปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

     

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (7,980,998.90) (22,141,850.71) (6,207,111.25) (9,365,209.55) 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี (2,423,560.81) - (2,423,560.81) - 

โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี 391,482.73 14,160,851.81 - 3,158,098.30 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายปี (10,013,076.98) (7,980,998.90) (8,630,672.06) (6,207,111.25) 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

100,000,000.00 

 

100,000,000.00 

 

49.00 

 

49.00 

 

948,642,195.38 

 

825,690,512.36 

 

49,000,000.00 

 

49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

3,014,000,000.00 

 

3,014,000,000.00 

 

49.00 

 

49.00 

 

1,723,127,378.66 

 

1,623,058,157.13 

 

1,476,859,700.00 

 

1,476,859,700.00 

รวม     2,671,769,574.04 2,448,748,669.49 1,525,859,700.00  1,525,859,700.00  
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,192,391,478.28 1,385,710,521.13 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,968,814,868.08 1,013,421,859.33 

หน้ีสินหมุนเวียน (802,972,821.91) (684,424,003.82) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (421,243,666.35) (28,788,933.00) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,936,989,858.10 1,685,919,443.64 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,828,416,954.73 1,556,949,910.42 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,243,256,937.43 2,204,638,345.73 

หน้ีสินหมุนเวียน (499,268,727.08) (406,935,424.21) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (40,134,865.56) (36,117,982.57) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,532,270,299.52 3,318,534,849.37 
  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 4,888,430,540.60 4,246,955,679.32 
   

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 351,070,414.46 481,232,716.83 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 351,070,414.46 481,232,716.83 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 351,070,414.46 481,232,716.83 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี 48,999,900.00 48,999,900.00 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 7,826,814,040.67 7,620,057,893.05 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 213,735,450.15 277,853,375.86 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 213,735,450.15 277,853,375.86 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 213,735,450.15 277,853,375.86 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,192,391,478.28 1,385,710,521.13 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,968,814,868.08 1,013,421,859.33 

หน้ีสินหมุนเวียน (802,972,821.91) (684,424,003.82) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (421,243,666.35) (28,788,933.00) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,936,989,858.10 1,685,919,443.64 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,828,416,954.73 1,556,949,910.42 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,243,256,937.43 2,204,638,345.73 

หน้ีสินหมุนเวียน (499,268,727.08) (406,935,424.21) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (40,134,865.56) (36,117,982.57) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,532,270,299.52 3,318,534,849.37 
  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 4,888,430,540.60 4,246,955,679.32 
   

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 351,070,414.46 481,232,716.83 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 351,070,414.46 481,232,716.83 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 351,070,414.46 481,232,716.83 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี 48,999,900.00 48,999,900.00 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 7,826,814,040.67 7,620,057,893.05 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 213,735,450.15 277,853,375.86 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 213,735,450.15 277,853,375.86 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 213,735,450.15 277,853,375.86 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 
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กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้

ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 1,936,989,858.10 1,685,919,443.64 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 949,125,030.47 826,100,527.38 

การปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ - - 

รายการปรับปรุงอ่ืน (482,835.09) (410,015.02) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 948,642,195.38 825,690,512.36 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,532,270,299.52 3,318,534,849.37 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,730,812,446.76 1,626,082,076.19 

การปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ - - 

รายการปรับปรุงอ่ืน (7,685,068.10) (3,023,919.06) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,723,127,378.66 1,623,058,157.13 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 2,671,769,574.04 2,448,748,669.49 

 

9. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 

- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 

- บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.1011 98.1011 525,997,727.35 525,997,727.35 - 294,292,665.00 

- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั 160,000,000.00 40,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00 39,999,100.00 - - 

- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,786,496,542.35 1,666,496,542.35 - 294,292,665.00 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติั

ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั(ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) จาํนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 120.00 ลา้นบาท ดว้ยวิธีการเสนอสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่เดิมเพียงรายเดียว ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวนัท่ี 

26 กนัยายน 2560 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 15,400 หุ้น จาํนวน 1.61 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0626 เป็นอตัราร้อยละ 98.1011 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 0.65 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

10. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

10.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 107,158,349.16  44,751,256.20  151,909,605.36 

ซ้ือเพิม่ -  132,325,911.51  132,325,911.51 

รับโอน 111,054,123.70  -  111,054,123.70 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,497,502.87  12,497,502.87 

จาํหน่าย (124,498,992.25)  -  (124,498,992.25) 

โอนออก -  (111,054,123.70)  (111,054,123.70) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 93,713,480.61  78,520,546.88  172,234,027.49 

ซ้ือเพิม่ -  130,183,344.71  130,183,344.71 

รับโอน 181,441,388.10  -  181,441,388.10 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,074,701.00  12,074,701.00 

จาํหน่าย (139,393,287.83)  -  (139,393,287.83) 

โอนออก -  (181,441,388.10)  (181,441,388.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 135,761,580.88  39,337,204.49  175,098,785.37 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมติั

ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั(ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) จาํนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 120.00 ลา้นบาท ดว้ยวิธีการเสนอสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บริษทั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่เดิมเพียงรายเดียว ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวนัท่ี 

26 กนัยายน 2560 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 15,400 หุ้น จาํนวน 1.61 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0626 เป็นอตัราร้อยละ 98.1011 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 0.65 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

10. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

10.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 107,158,349.16  44,751,256.20  151,909,605.36 

ซ้ือเพิม่ -  132,325,911.51  132,325,911.51 

รับโอน 111,054,123.70  -  111,054,123.70 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,497,502.87  12,497,502.87 

จาํหน่าย (124,498,992.25)  -  (124,498,992.25) 

โอนออก -  (111,054,123.70)  (111,054,123.70) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 93,713,480.61  78,520,546.88  172,234,027.49 

ซ้ือเพิม่ -  130,183,344.71  130,183,344.71 

รับโอน 181,441,388.10  -  181,441,388.10 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,074,701.00  12,074,701.00 

จาํหน่าย (139,393,287.83)  -  (139,393,287.83) 

โอนออก -  (181,441,388.10)  (181,441,388.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 135,761,580.88  39,337,204.49  175,098,785.37 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (53,085,759.12)  -  (53,085,759.12) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (112,198,386.48)  -  (112,198,386.48) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 114,235,078.41  -  114,235,078.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (51,049,067.19)  -  (51,049,067.19) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (142,851,071.95)  -  (142,851,071.95) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 129,627,698.03  -  129,627,698.03 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (64,272,441.11)  -  (64,272,441.11) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 42,664,413.42  78,520,546.88  121,184,960.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 71,489,139.77  39,337,204.49  110,826,344.26 
     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     112,198,386.48 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     142,851,071.95 

 

10.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 363,460,803.65  176,651,120.74  540,111,924.39 

ซ้ือเพิม่ -  497,053,272.24  497,053,272.24 

รับโอน 502,722,902.85  -  502,722,902.85 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  36,570,266.97  36,570,266.97 

จาํหน่าย (490,359,233.98)  -  (490,359,233.98) 

โอนออก -  (502,722,902.85)  (502,722,902.85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 375,824,472.52  207,551,757.10  583,376,229.62 

ซ้ือเพิม่ -  470,369,895.25  470,369,895.25 

รับโอน 497,384,158.00  -  497,384,158.00 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  30,181,018.95  30,181,018.95 

จาํหน่าย (540,347,183.76)  -  (540,347,183.76) 

โอนออก -  (497,384,158.00)  (497,384,158.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 332,861,446.76  210,718,513.30  543,579,960.06 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (153,219,632.26)  -  (153,219,632.26) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (426,250,166.16)  -  (426,250,166.16) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 402,873,004.47  -  402,873,004.47 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (176,596,793.95)  -  (176,596,793.95) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (427,056,681.47)  -  (427,056,681.47) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 426,295,602.61  -  426,295,602.61 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (177,357,872.81)  -  (177,357,872.81) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 199,227,678.57  207,551,757.10  406,779,435.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 155,503,573.95  210,718,513.30  366,222,087.25 
     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     426,250,166.16 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     427,056,681.47 

 

10.3 งานระหวา่งเพาะปลูกตน้ยางพารา 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  - 

ซ้ือเพิ่ม  52,089.00 

รับโอน  635,813.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  687,902.85 

ซ้ือเพิ่ม  916,838.73 

รับโอน  3,549,174.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,153,915.92 
   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  687,902.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,153,915.92 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (153,219,632.26)  -  (153,219,632.26) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (426,250,166.16)  -  (426,250,166.16) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 402,873,004.47  -  402,873,004.47 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (176,596,793.95)  -  (176,596,793.95) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (427,056,681.47)  -  (427,056,681.47) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 426,295,602.61  -  426,295,602.61 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (177,357,872.81)  -  (177,357,872.81) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 199,227,678.57  207,551,757.10  406,779,435.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 155,503,573.95  210,718,513.30  366,222,087.25 
     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     426,250,166.16 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     427,056,681.47 

 

10.3 งานระหวา่งเพาะปลูกตน้ยางพารา 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  - 

ซ้ือเพิ่ม  52,089.00 

รับโอน  635,813.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  687,902.85 

ซ้ือเพิ่ม  916,838.73 

รับโอน  3,549,174.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,153,915.92 
   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  687,902.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  5,153,915.92 
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 264,645,714.80  111,682,219.42  376,327,934.22 

รับโอน 602,100.00  18,628,273.56  19,230,373.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 265,247,814.80  130,310,492.98  395,558,307.78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 265,247,814.80  130,310,492.98  395,558,307.78 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (188,952.65)  (28,535,562.74)  (28,724,515.39) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,490,563.19)  (5,539,058.19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (34,026,125.93)  (34,263,573.58) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (6,304,362.05)  (6,352,859.60) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (285,945.20)  (40,330,487.98)  (40,616,433.18) 
      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (850,146.00)  (23,809.10)  (873,955.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (850,146.00)  (23,809.10)  (873,955.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (850,146.00)  (23,809.10)  (873,955.10) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 264,160,221.15  96,260,557.95  360,420,779.10 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 264,111,723.60  89,956,195.90   354,067,919.50 

      

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,539,058.19 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     6,352,859.60 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (188,952.65)  (193,418,467.19)  (193,607,419.84) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,292,330.72)  (5,340,825.72) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (198,710,797.91)  (198,948,245.56) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (5,292,328.45)  (5,340,826.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (285,945.20)  (204,003,126.36)  (204,289,071.56) 
      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (42,400.00)  -  (42,400.00) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,273,960.92  76,547,405.06  201,821,365.98 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,225,463.37  71,255,076.61  196,480,539.98 

      

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,340,825.72 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     5,340,826.00 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (188,952.65)  (193,418,467.19)  (193,607,419.84) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,292,330.72)  (5,340,825.72) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (198,710,797.91)  (198,948,245.56) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (5,292,328.45)  (5,340,826.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (285,945.20)  (204,003,126.36)  (204,289,071.56) 
      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (42,400.00)  -  (42,400.00) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,273,960.92  76,547,405.06  201,821,365.98 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,225,463.37  71,255,076.61  196,480,539.98 

      

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,340,825.72 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     5,340,826.00 
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- งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

มูลค่าราคาทุนจาํนวน 20.11 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 19.10 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจาํนวน 

20.11 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 20.03 ล้านบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ี

กลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน

จาํนวน 265.50 ล้านบาท เท่ากนัทั้งสองปีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจาก

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

- งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็น

ท่ีดินและอาคารท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต

และมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า ทั้งน้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน 

และวิธีคิดจากตน้ทุนสําหรับอาคาร โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมินราคาจาํนวน 

1,118.00 ลา้นบาท และ 1,089.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดิน

และอาคารท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและมีไว้

เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า ทั้งน้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน 

และวิธีคิดจากตน้ทุนสําหรับอาคาร โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมินราคาจาํนวน 

955.27 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

- งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยส่ีแห่งไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม

เขา้เป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 35.89 ลา้นบาท และ 25.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 

ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.73-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสามแห่งมีที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัร ท่ีมีอยู่แล้ว ราคาทุนจาํนวน 1,665.26 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 858.08 ล้านบาท 

และราคาทุนจาํนวน 1,171.63 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 402.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึน

ในภายหน้าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยห้าแห่งมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนจาํนวน 3,112.24 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 374,605.00 บาท 

และราคาทุนจาํนวน 2,882.72 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 370,433.00 บาท ตามลาํดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ได้รวมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 10.32 ลา้นบาท และ 9.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุน

การกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็น

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปีและ 1.70-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดน้าํท่ีดิน พร้อมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร

ท่ีมีอยูแ่ลว้ ราคาทุนจาํนวน 874.68 ลา้นบาท และ 638.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

457.86 ลา้นบาท และ 245.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทั

ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ท่ี 15 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีสินทรัพยที์่คาํนวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้

แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุนจาํนวน 1,532.52 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 15,258.00 บาท และ

ราคาทุนจาํนวน 1,368.38 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 13,870.00 บาท ตามลาํดบั 
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- งบการเงินรวม 
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อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.73-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสามแห่งมีที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัร ท่ีมีอยู่แล้ว ราคาทุนจาํนวน 1,665.26 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 858.08 ล้านบาท 
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13. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 383,894,853.02 373,645,576.17 315,603,821.27 310,794,352.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (100,800.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 383,794,053.02 373,544,776.17 315,603,821.27 310,794,352.32 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,252,126.28 (25,251.01) 6,226,875.27  - - - 

สินคา้คงเหลือ 1,749,384.44 44,193.05 1,793,577.49  1,484,661.92 39,967.10 1,524,629.02 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - 16,785,536.90  16,785,536.90 - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ 3,451,115.91 819,496.60 4,270,612.51  - - - 

ไก่พอ่แม่พนัธุ์ 12,864,832.50 3,089,717.95 15,954,550.45  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 90,962.84 (22,739.50) 68,223.34  - - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 64,893,888.84 2,096,968.46 66,990,857.30  24,966,425.04 522,610.55 25,489,035.59 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 267,557,728.46 4,246,891.30 271,804,619.76  267,557,728.46 4,246,891.30 271,804,619.76 

รวม 373,645,576.17 10,249,276.85 383,894,853.02  310,794,352.32 4,809,468.95 315,603,821.27 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

   สุทธิ 373,544,776.17 10,249,276.85 383,794,053.02  310,794,352.32 4,809,468.95 315,603,821.27 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,622,298.62 1,629,827.66 6,252,126.28  - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,310,644.63 (561,260.19) 1,749,384.44  7,982,052.10  (568,325.18) 1,484,661.92 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - 16,785,536.90  16,785,536.90 - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ 1,399,097.43 2,052,018.48 3,451,115.91  - - - 

ไก่พอ่แม่พนัธุ์ 15,242,357.75 (2,377,525.25) 12,864,832.50  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 176,430.67 (85,467.83) 90,962.84  - - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 60,810,419.28 4,083,469.56 64,893,888.84  24,036,847.05 929,577.99 24,966,425.04 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 256,923,822.50 10,633,905.96 267,557,728.46  235,259,163.66 32,298,564.80 267,557,728.46 

รวม 358,270,607.78 15,374,968.39 373,645,576.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

   สุทธิ 358,169,807.78 15,374,968.39 373,544,776.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 34,375,892.18 34,375,892.18 

ซ้ือเพิ่ม 19,162,307.67 6,211,727.26 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 53,538,199.85 40,587,619.44 

ซ้ือเพิ่ม 3,466,468.69 3,466,468.69 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 57,004,668.54 44,054,088.13 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (21,620,874.94) (21,620,874.94) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,723,855.85) (5,436,800.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (8,549,406.02) (5,104,749.31) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (35,894,136.81) (32,162,425.08) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,193,469.06 13,529,943.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 21,110,531.73 11,891,663.05 

ค่าตดัจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,723,855.85 5,436,800.83 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,549,406.02 5,104,749.31 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,622,298.62 1,629,827.66 6,252,126.28  - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,310,644.63 (561,260.19) 1,749,384.44  7,982,052.10  (568,325.18) 1,484,661.92 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - 16,785,536.90  16,785,536.90 - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ 1,399,097.43 2,052,018.48 3,451,115.91  - - - 

ไก่พอ่แม่พนัธุ์ 15,242,357.75 (2,377,525.25) 12,864,832.50  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 176,430.67 (85,467.83) 90,962.84  - - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 60,810,419.28 4,083,469.56 64,893,888.84  24,036,847.05 929,577.99 24,966,425.04 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 256,923,822.50 10,633,905.96 267,557,728.46  235,259,163.66 32,298,564.80 267,557,728.46 

รวม 358,270,607.78 15,374,968.39 373,645,576.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

   สุทธิ 358,169,807.78 15,374,968.39 373,544,776.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 34,375,892.18 34,375,892.18 

ซ้ือเพิ่ม 19,162,307.67 6,211,727.26 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 53,538,199.85 40,587,619.44 

ซ้ือเพิ่ม 3,466,468.69 3,466,468.69 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 57,004,668.54 44,054,088.13 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (21,620,874.94) (21,620,874.94) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,723,855.85) (5,436,800.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (8,549,406.02) (5,104,749.31) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (35,894,136.81) (32,162,425.08) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,193,469.06 13,529,943.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 21,110,531.73 11,891,663.05 

ค่าตดัจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,723,855.85 5,436,800.83 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,549,406.02 5,104,749.31 
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15. สินเช่ือและการคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพ็คก้ิงเครดิต 

และเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 30.1 ซ่ึงคํ้าประกนัโดยท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะยาวจาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัวงเงินร่วมจาํนวน 2,000.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี 

และมีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 โดยไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

16. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 1,800,000,000.00 1,650,000,000.00 1,530,000,000.00 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - 131,375,562.72 - - 

รวม 1,650,000,000.00 1,931,375,562.72 1,650,000,000.00 1,530,000,000.00 

 

16.1 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 

- งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

จาํนวน 270.00 ล้านบาท เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน 

โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.73 ต่อปี 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 1,650.00 

ลา้นบาท และ 1,530.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในรูปตัว๋

สัญญาใชเ้งินอาย ุ1 เดือน และเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.68-1.71 ต่อปี 

และ 1.70-1.76 ต่อปี ตามลาํดบั 
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16.2 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีท 

กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี

ภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

 

17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 992,681.52 57,501,581.65 289,984,931.70 386,061,449.70 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 698,161,525.78 628,983,528.41 159,943,509.36 149,196,272.92 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 699,154,207.30 686,485,110.06 449,928,441.06 535,257,722.62 
     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 204,543.99 83,446.44 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 40,022,482.22 37,732,979.38 16,220,866.32 11,449,865.49 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 19,648,304.02 16,894,719.42 14,452,695.31 7,945,735.84 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,354,462.01 4,901,452.67 643,000.07 601,623.13 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 142,167,812.18 129,681,552.59 73,276,121.01 65,046,808.32 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 10,995,409.49 10,773,724.61 4,286,174.06 4,533,550.57 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 226,188,469.92 199,984,428.67 109,108,400.76 89,686,029.79 

   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 925,342,677.22 886,469,538.73 559,036,841.82 624,943,752.41 

 

18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 275,020,000.00 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (66,700,000.00) (208,320,000.00) 

สุทธิ - 66,700,000.00 
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16.2 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีท 

กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมี

ภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

 

17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 992,681.52 57,501,581.65 289,984,931.70 386,061,449.70 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 698,161,525.78 628,983,528.41 159,943,509.36 149,196,272.92 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 699,154,207.30 686,485,110.06 449,928,441.06 535,257,722.62 
     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 204,543.99 83,446.44 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 40,022,482.22 37,732,979.38 16,220,866.32 11,449,865.49 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 19,648,304.02 16,894,719.42 14,452,695.31 7,945,735.84 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,354,462.01 4,901,452.67 643,000.07 601,623.13 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 142,167,812.18 129,681,552.59 73,276,121.01 65,046,808.32 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 10,995,409.49 10,773,724.61 4,286,174.06 4,533,550.57 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 226,188,469.92 199,984,428.67 109,108,400.76 89,686,029.79 

   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 925,342,677.22 886,469,538.73 559,036,841.82 624,943,752.41 

 

18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 275,020,000.00 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (66,700,000.00) (208,320,000.00) 

สุทธิ - 66,700,000.00 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 275,020,000.00 558,340,000.00 

กูเ้พ่ิมระหวา่งปี - - 

จ่ายคืนระหวา่งปี (208,320,000.00) (283,320,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 66,700,000.00 275,020,000.00 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 

- วงเงินท่ี 1 วงเงิน 450.00 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ 75.00 ลา้นบาท ซ่ึงมี

กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน จาํนวน 12 งวด งวดละ 37.50 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.71 ต่อปี 
 

- วงเงินท่ี 2 วงเงิน 400.00 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือจาํนวน 66.70 

ล้านบาท และ 200.02 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 

จาํนวน 12 งวด งวดละ 33.33 ลา้นบาท และในงวดสุดทา้ยตกลงชาํระเท่ากบัจาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย

ท่ียงัคงคา้งตามสัญญาให้ครบถว้น เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.25 ต่อปี 

 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 365,940,471.00 338,882,357.00 151,735,172.00 143,074,649.00 

ตน้ทุนการให้บริการปัจจุบนั 27,216,758.00 28,506,164.00 11,851,229.00 11,522,885.00 

ดอกเบ้ียจ่าย 6,677,894.00 8,626,002.00 3,163,756.00 3,653,294.00 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (14,868,090.00) (10,074,052.00) (9,304,212.00) (6,515,656.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 384,967,033.00 365,940,471.00 157,445,945.00 151,735,172.00 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 27,049,784.59 26,444,686.68 12,521,651.00 11,526,666.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,844,867.41 10,687,479.32 2,493,334.00 3,649,513.00 

รวม 33,894,652.00 37,132,166.00 15,014,985.00 15,176,179.00 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้าํนวณประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.60 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ 55 ปี 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (19,339,443.00) (18,912,175.00) (9,296,420.00) (9,146,662.00) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 21,863,966.00 21,410,789.00 10,518,794.00 10,365,659.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 26,811,955.00 23,797,522.00 12,857,515.00 11,375,642.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (23,990,245.00) (21,418,002.00) (11,493,081.00) (10,214,716.00) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (23,588,426.00) (20,362,217.00) (11,406,534.00) (9,945,398.00) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 29,929,653.00 25,549,876.00 14,494,733.00 12,494,097.00 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 27,049,784.59 26,444,686.68 12,521,651.00 11,526,666.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,844,867.41 10,687,479.32 2,493,334.00 3,649,513.00 

รวม 33,894,652.00 37,132,166.00 15,014,985.00 15,176,179.00 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้าํนวณประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.60 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ 55 ปี 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (19,339,443.00) (18,912,175.00) (9,296,420.00) (9,146,662.00) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 21,863,966.00 21,410,789.00 10,518,794.00 10,365,659.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 26,811,955.00 23,797,522.00 12,857,515.00 11,375,642.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (23,990,245.00) (21,418,002.00) (11,493,081.00) (10,214,716.00) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (23,588,426.00) (20,362,217.00) (11,406,534.00) (9,945,398.00) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 29,929,653.00 25,549,876.00 14,494,733.00 12,494,097.00 
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20. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชี 34,842,885.26 36,166,032.80 - - 

หกั ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีภายในหน่ึงปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

สุทธิ 33,519,737.72 34,842,885.26 - - 

เงินคํ้าประกนั 19,228,749.12 15,955,237.23 12,611,497.12 12,840,135.23 

รวม 52,748,486.84 50,798,122.49 12,611,497.12 12,840,135.23 
 

การเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีตน้ปี 36,166,032.80 37,489,180.34 

หกั  สิทธิการเช่าท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีปลายปี 34,842,885.26 36,166,032.80 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีของบริษทัย่อย

แห่งหน่ึง เป็นค่าตอบแทนจากสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้เร่ิม

นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนด 6 เดือน หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ สํานักงานที่ดินแลว้เสร็จ

เป็นตน้ไป (“เป็นวนัเร่ิมตน้การเช่า”) ซ่ึงรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินดงักล่าวตามวิธีเส้นตรง 

นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าท่ีดินเร่ิมมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 โดยมีมูลค่าท่ีจะได้รับชาํระจน

ส้ินสุดสัญญาดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ภายใน 1 ปี 1.51 1.51 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.65 6.50 

เกินกวา่ 5 ปี 44.12 45.78 

รวม 52.28 53.79 
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21. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,400,000,000 1,400,000,000 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,400,000,000 1,400,000,000 
   

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,253,821,000 1,253,821,000 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,253,821,000 1,253,821,000 
 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.43 : 1 

และ 0.50 : 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.25 : 1 เท่ากนั

ทั้งสองปี 

 

22. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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21. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,400,000,000 1,400,000,000 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,400,000,000 1,400,000,000 
   

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,253,821,000 1,253,821,000 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,253,821,000 1,253,821,000 
 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.43 : 1 

และ 0.50 : 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.25 : 1 เท่ากนั

ทั้งสองปี 

 

22. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 



226 GFPT ANNUAL REPORT 2017

62 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

23. เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก

สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดาํเนินงานเพื่อการก่อสร้าง

และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ สนบัสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 6.03 ลา้นบาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ดงัน้ี 
 

งวดท่ี จาํนวนเงิน 

ลา้นบาท 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

 

1 0.90 - เม่ือทาํสญัญากบั มช.แลว้เสร็จสมบูรณ์  

2 1.81 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็จรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

3 1.21 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมด  

4 1.51 - เร่ิมตน้เดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีการนาํก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

ไปใชเ้พ่ือผลิตเป็นพลงังานทดแทนคิดเป็นค่าพลงังานเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

5 0.60 - เม่ือดาํเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน 

รวม 6.03  
 

ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งดาํเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แลว้เสร็จภายใน 24 เดือน นบัตั้งแต่

วนัท่ีลงนามในสัญญา กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด มช. มีสิทธิบอก

เลิกสัญญาหรือยกเลิกการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่บริษทัท่ียงัคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนและมีสิทธิริบ

หลกัคํ้าประกนัตามสัญญาน้ี เป็นเบ้ียปรับทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนๆ 

(ถา้มี) จากบริษทั เพื่อเป็นการชดใชค้่าเสียหายในการดาํเนินงานของ มช. เวน้แต่งานล่าชา้จากเหตุสุดวิสัย 

และบริษทัยงัมีภาระผูกพนัจากสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในโครงการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจะตอ้งชาํระค่าท่ีปรึกษา

ในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าท่ีไดรั้บตามสัญญาการดาํเนินงานเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

ชีวภาพ โดยจ่ายชาํระค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวตามเง่ือนไขการจ่ายเงินขา้งตน้ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ จาํนวน 1.66 ลา้นบาท และ 0.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

24. การจ่ายเงินปันผล 
 

24.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 มีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จาํนวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ

เงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจาํนวน 376.15 ลา้นบาท (จ่ายจริงจาํนวน 376.02 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
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24.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท จาํนวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ

เงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจาํนวน 313.46 ลา้นบาท (จ่ายจริงจาํนวน 313.32 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
 

24.3 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ

ปี 2558 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 7.50 บาท จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 

40,000,000 หุน้ เป็นจาํนวน 300.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 

 

25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (91,142,581.26) 114,998,928.53 13,342,827.63 100,176,813.74 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,521,213,122.28 10,639,097,633.84 5,952,797,987.51 5,864,183,272.64 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 2,032,078.08 (14,160,851.81) 2,423,560.81 (3,158,098.30) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,392,771,965.80 2,214,756,587.76 1,241,405,693.20 1,163,911,138.33 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 125,469,369.00 120,186,966.00 53,183,357.00 51,392,681.00 

ค่าเส่ือมราคา  646,301,784.53 592,654,714.12 134,756,963.71 144,393,469.30 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 569,907,753.42 538,448,552.64 - - 

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 8,549,406.02 5,723,855.85 5,104,749.31 5,436,800.83 

ค่าขนส่ง 321,577,264.78 285,255,435.74 97,959,831.78 94,239,071.60 

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 26,549,301.75 25,251,103.60 9,420,086.00 9,543,716.75 

ค่าสาธารณูปโภค 662,772,431.49 636,397,418.56 240,570,353.62 231,615,190.73 

ค่าธรรมเนียม 13,171,081.60 16,466,884.90 4,013,496.01 3,261,782.20 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 41,430,191.98 32,127,614.19 10,409,268.93 6,948,343.42 

ค่าส่งเสริมการขาย 21,577,468.61 19,158,987.68 754,512.43 1,166,170.36 

ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 2,691,014.60 416,986.38 - - 

ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง 22,932,309.15 - - - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 179,311,679.47 207,141,736.02 51,225,734.36 60,718,505.21 

รวม 15,467,115,641.30 15,433,922,554.00 7,817,368,422.30 7,733,828,857.81 
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24.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท จาํนวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ

เงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจาํนวน 313.46 ลา้นบาท (จ่ายจริงจาํนวน 313.32 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
 

24.3 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ

ปี 2558 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 7.50 บาท จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 

40,000,000 หุน้ เป็นจาํนวน 300.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 

 

25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (91,142,581.26) 114,998,928.53 13,342,827.63 100,176,813.74 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,521,213,122.28 10,639,097,633.84 5,952,797,987.51 5,864,183,272.64 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 2,032,078.08 (14,160,851.81) 2,423,560.81 (3,158,098.30) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,392,771,965.80 2,214,756,587.76 1,241,405,693.20 1,163,911,138.33 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 125,469,369.00 120,186,966.00 53,183,357.00 51,392,681.00 

ค่าเส่ือมราคา  646,301,784.53 592,654,714.12 134,756,963.71 144,393,469.30 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 569,907,753.42 538,448,552.64 - - 

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 8,549,406.02 5,723,855.85 5,104,749.31 5,436,800.83 

ค่าขนส่ง 321,577,264.78 285,255,435.74 97,959,831.78 94,239,071.60 

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 26,549,301.75 25,251,103.60 9,420,086.00 9,543,716.75 

ค่าสาธารณูปโภค 662,772,431.49 636,397,418.56 240,570,353.62 231,615,190.73 

ค่าธรรมเนียม 13,171,081.60 16,466,884.90 4,013,496.01 3,261,782.20 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 41,430,191.98 32,127,614.19 10,409,268.93 6,948,343.42 

ค่าส่งเสริมการขาย 21,577,468.61 19,158,987.68 754,512.43 1,166,170.36 

ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 2,691,014.60 416,986.38 - - 

ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง 22,932,309.15 - - - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 179,311,679.47 207,141,736.02 51,225,734.36 60,718,505.21 

รวม 15,467,115,641.30 15,433,922,554.00 7,817,368,422.30 7,733,828,857.81 
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26. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 229,573,208.11 221,069,834.13 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 13)     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (10,249,276.85) (15,374,968.39) (4,809,468.95) (32,659,817.61) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 219,323,931.26 205,694,865.74 (4,809,468.95) (32,659,817.61) 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 378,529,419.46 22,991,306.67 300,042,306.91 179,884,488.41 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี - 4,598,261.33 - 35,976,897.68 
     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     

ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท - 726,354.79 - 606,011.76 

โอนกลบั(ขาดทุน)จากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง - 39,967.10 - (568,325.18) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 522,610.55  - 929,577.99 

เงินปันผลรับ - (9,799,980.00) - (68,658,513.00) 

ขาดทุนทางภาษียกมา - (267,557,728.46) - (235,347,891.93) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 271,804,619.76 - 267,557,728.46 

อ่ืนๆ - (334,105.07) - (495,485.78) 

รวม - - - - 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว - 4,809,468.95 - 32,659,817.61 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ - 4,809,468.95 - 32,659,817.61 

 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตามคาํช้ีแจงของสภาวชิาชีพบญัชีท่ีออก

ในปี 2555 
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27. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรสาํหรับปี (หน่วย : บาท) 1,748,350,863.69 1,643,696,279.56 406,330,195.08 512,586,612.93 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.39 1.31 0.32 0.41 

 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจชาํแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์

ธุรกิจไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจาํหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจ

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย 

และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,554.13 4,474.50 3,379.98 108.76 323.25 826.66 261.19 - 16,928.47 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 504.89 4,542.65 5,825.81 1,500.78 - 4.52 180.46 (12,559.11) - 

 8,059.02 9,017.15 9,205.79 1,609.54 323.25 831.18 441.65 (12,559.11) 16,928.47 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 411.72 369.65 576.38 233.60 43.04 (0.52) 145.72  1,779.59 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         272.02 

ตน้ทุนทางการเงิน         (74.36) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (219.32) 

กาํไรสาํหรับปี         1,757.93 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (9.58) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,748.35 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,030.14 3,506.90 1,545.11 1,102.09 - 168.38 409.12  7,761.74 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 187.19 - 63.67 - - - -  250.86 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,313.10 1,181.16 2,398.12 585.53 9.13 63.33 277.89  5,828.26 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,524.70 

สินทรัพยร์วม         17,365.56 
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27. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรสาํหรับปี (หน่วย : บาท) 1,748,350,863.69 1,643,696,279.56 406,330,195.08 512,586,612.93 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.39 1.31 0.32 0.41 

 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจชาํแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์

ธุรกิจไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจาํหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจ

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย 

และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,554.13 4,474.50 3,379.98 108.76 323.25 826.66 261.19 - 16,928.47 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 504.89 4,542.65 5,825.81 1,500.78 - 4.52 180.46 (12,559.11) - 

 8,059.02 9,017.15 9,205.79 1,609.54 323.25 831.18 441.65 (12,559.11) 16,928.47 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 411.72 369.65 576.38 233.60 43.04 (0.52) 145.72  1,779.59 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         272.02 

ตน้ทุนทางการเงิน         (74.36) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (219.32) 

กาํไรสาํหรับปี         1,757.93 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (9.58) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,748.35 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,030.14 3,506.90 1,545.11 1,102.09 - 168.38 409.12  7,761.74 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 187.19 - 63.67 - - - -  250.86 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,313.10 1,181.16 2,398.12 585.53 9.13 63.33 277.89  5,828.26 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,524.70 

สินทรัพยร์วม         17,365.56 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,439.20 

ลา้นบาท 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,209.37 4,196.45 3,907.83 145.01 166.21 896.28 171.87 - 16,693.02 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 558.45 4,663.29 5,823.57 1,433.97 - 6.18 159.01 (12,644.47) - 

 7,767.82 8,859.74 9,731.40 1,578.98 166.21 902.46 330.88 (12,644.47) 16,693.02 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 196.49 254.30 825.55 191.53 3.20 10.40 107.53  1,589.00 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         371.19 

ตน้ทุนทางการเงิน         (98.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (205.69) 

กาํไรสาํหรับปี         1,656.47 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (12.77) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,643.70 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,102.66 3,095.92 1,489.33 1,027.74 - 37.86 405.96  7,159.47 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 196.66 - 74.63 - - - -  271.29 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,261.38 887.22 2,710.14 613.06 7.12 65.95 202.24  5,747.11 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         2,982.46 

สินทรัพยร์วม         16,160.33 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,157.25 

ลา้นบาท 
 

เกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

(แสดงไวใ้นหมายเหตุ 5.2) 
 

ส่วนเกณฑใ์นการกาํหนดราคาโอนระหวา่งส่วนงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 

และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 
 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 

 ตามงบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดขายสุทธิในประเทศ 75.47 76.84 

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 24.53 23.16 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกบั

การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) และการทาํสัญญาใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีแทนการใชอ้ตัราตลาด (Floating Interest Rate) อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบาย

ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 
 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 488,741,907.12 247,521,621.63 736,263,528.75 0.00-0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,013,265,022.54 1,013,265,022.54 - 

 - - - 488,741,907.12 1,260,786,644.17 1,749,528,551.29  
        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00 - - - - 160,000,000.00 1.75 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 925,342,677.22 925,342,677.22 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - - 1,700,000,000.00 3.25,5.50 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 

 1,878,241,684.25 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - 925,342,677.22 4,503,584,361.47  
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 

และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 
 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 

 ตามงบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดขายสุทธิในประเทศ 75.47 76.84 

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 24.53 23.16 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกบั

การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) และการทาํสัญญาใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีแทนการใชอ้ตัราตลาด (Floating Interest Rate) อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบาย

ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 
 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 488,741,907.12 247,521,621.63 736,263,528.75 0.00-0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,013,265,022.54 1,013,265,022.54 - 

 - - - 488,741,907.12 1,260,786,644.17 1,749,528,551.29  
        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00 - - - - 160,000,000.00 1.75 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 925,342,677.22 925,342,677.22 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - - 1,700,000,000.00 3.25,5.50 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 

 1,878,241,684.25 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - 925,342,677.22 4,503,584,361.47  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 183,538,482.89 127,329,925.56 310,868,408.45 0.00-0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 932,660,420.06 932,660,420.06  

 - - - 183,538,482.89 1,059,990,345.62 1,243,528,828.51  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,928,000,000.00 - - - 3,375,562.72 1,931,375,562.72 1.70-1.78 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 886,469,538.73 886,469,538.73 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,320,000.00 66,700,000.00 - - - 275,020,000.00 3.25,3.71 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,600,000,000.00 - - 1,600,000,000.00 5.50 

 2,136,320,000.00 66,700,000.00 1,600,000,000.00 - 889,845,101.45 4,692,865,101.45  
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 80,876,915.01 12,888,007.18 93,764,922.19 0.362 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 563,982,312.79 563,982,312.79 - 

 - - - 80,876,915.01 576,870,319.97 657,747,234.98  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 559,036,841.82 559,036,841.82 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 300,000,000.00 506,600,000.00 - - 806,600,000.00 3.25,5.50 

 1,716,700,000.00 300,000,000.00 506,600,000.00 - 559,036,841.82 3,082,336,841.82  
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 67,104,304.06 14,548,996.36 81,653,300.42 0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 511,396,894.04 511,396,894.04 - 

 - - - 67,104,304.06 525,945,890.40 593,050,194.46  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,530,000,000.00 - - - - 1,530,000,000.00 1.70-1.76 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 40,000,000.00 - - - - 40,000,000.00 1.75-1.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 624,943,752.41 624,943,752.41 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,320,000.00 66,700,000.00 - - - 275,020,000.00 3.25,3.71 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 578,900,000.00 - - 578,900,000.00 5.50 

 1,778,320,000.00 66,700,000.00 578,900,000.00 - 624,943,752.41 3,048,863,752.41  
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับชาํระ

ค่าสินคา้ และจ่ายชาํระค่าสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งสาํหรับการรับและจ่ายชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 3.76 33.74 3.76 33.74 

(ลา้นยโูร) 0.19 0.49 0.19 0.49 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 130.42 1,223.48 130.42 1,223.48 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 129.40 1,227.00 129.40 1,227.00 
     

หนีสิ้น     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 25.67 16.25 - - 

(ลา้นยโูร) 0.16 - 0.15 - 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 864.29 566.80 5.13 0.11 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 840.05 582.70 5.06 0.10 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนด

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับชาํระ

ค่าสินคา้ และจ่ายชาํระค่าสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งสาํหรับการรับและจ่ายชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 3.76 33.74 3.76 33.74 

(ลา้นยโูร) 0.19 0.49 0.19 0.49 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 130.42 1,223.48 130.42 1,223.48 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 129.40 1,227.00 129.40 1,227.00 
     

หนีสิ้น     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 25.67 16.25 - - 

(ลา้นยโูร) 0.16 - 0.15 - 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 864.29 566.80 5.13 0.11 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 840.05 582.70 5.06 0.10 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนด

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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นอกเหนือจากรายการท่ีได้ทาํการป้องกนัความเส่ียงไวแ้ล้ว กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีไม่ได้

ป้องกนัความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 2.19 - 2.19 - 

(ลา้นยโูร) 0.39 - 0.39 - 

(ลา้นเยน) 12.04 - 12.04 - 
     

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 0.04 0.39 - 0.06 

(ลา้นยโูร) 0.39 - 0.11 - 
 

29.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่มากนกั เน่ืองจากในส่วนท่ีเป็นการส่งออก บริษทัให้

ลูกคา้โอนเงินใหบ้ริษทัก่อนจึงจะส่งมอบสินคา้ และลูกคา้อีกส่วนหน่ึงจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

มาให้กบับริษทั และเม่ือทาํการส่งมอบสินคา้ บริษทัสามารถขายตัว๋กบัธนาคารไดท้นัทีส่วนลูกคา้

ท่ีเป็นการขายในประเทศ ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อรายยอ่ยทัว่ไปจะซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ส่วนลูกคา้ท่ีเป็น

ผูส่้งออกรายใหญ่ บริษทัจะพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือเป็นราย ๆ ไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณ

การซ้ือสินคา้และความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้นั้น สําหรับบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้น

การให้สินเช่ือจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ

ในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ทัว่ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือและพิจารณาให้

ลูกหน้ีการคา้นาํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัดว้ย สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ีได้

พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวอ้ย่างเพียงพอแลว้ ส่วนลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีการค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจะไม่ชําระหน้ี 

เน่ืองจากลูกหน้ีมีการคา้งชาํระอยูใ่นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถ

ในการจ่ายชาํระหน้ีได ้
 

29.5 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและ

เงินกูย้ืมระยะยาว มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 
 

30.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2560 2559 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 374.00 59.52 314.48 281.00 64.41 216.59 

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,114.50 2,017.05 8,097.45 10,116.59 3,176.00 6,940.59 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 

   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 118.50 3.32 115.18 118.50 20.58 97.92 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 66.70 66.70 - 275.02 275.02 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 28.70 0.05 28.65 28.70 0.05 28.65 

เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนา้  บาท 30.00 - 30.00 - - - 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.69 68.31 60.00 51.69 8.31 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 860.85 339.15 1,200.00 634.01 565.99 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.33 5.17 6.50 1.07 5.43 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 1.21 61.67 62.88 - 62.88 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (6) บาท 900.00 115.25 784.75 900.00 53.21 846.79 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 
 

30.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2560 2559 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 374.00 59.52 314.48 281.00 64.41 216.59 

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,114.50 2,017.05 8,097.45 10,116.59 3,176.00 6,940.59 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 

   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 118.50 3.32 115.18 118.50 20.58 97.92 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 66.70 66.70 - 275.02 275.02 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 28.70 0.05 28.65 28.70 0.05 28.65 

เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนา้  บาท 30.00 - 30.00 - - - 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.69 68.31 60.00 51.69 8.31 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 860.85 339.15 1,200.00 634.01 565.99 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.33 5.17 6.50 1.07 5.43 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 1.21 61.67 62.88 - 62.88 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (6) บาท 900.00 115.25 784.75 900.00 53.21 846.79 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2560 2559 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 96.00 - 96.00 96.00 - 96.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิตและสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 3,494.93 1,453.68 2,041.25 3,344.93 1,569.97 1,774.96 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 68.00 2.31 65.69 68.00 19.49 48.51 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 66.70 66.70 - 275.02 275.02 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 0.50 0.02 0.48 0.50 0.02 0.48 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.69 68.31 60.00 51.69 8.31 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 860.85 339.15 1,200.00 634.01 565.99 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.33 5.17 6.50 1.07 5.43 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูป

ของหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 120.00 ลา้นบาท และ 60.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูปของ

วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 

และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัได้รับสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยสามแห่งในรูป

ของวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 30.00 ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 80.00 

ล้านบาท เท่ากันทั้ งสองปี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจาํนวน 200.00 ล้านบาทและ 40.00 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ส่วนท่ีเหลือใชเ้ป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

กูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 10.00 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 900.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ

วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนัจาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

30.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน เก่ียวกบัสัญญาต่างๆ ท่ีมี

สาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง     

ภายใน 1 ปี 3.46 2.85 - - 

1-5 ปี 3.89 5.44 - - 

รวมค่าบริการ 7.35 8.29 - - 
     

ค่าเช่า :-     

ภายใน 1 ปี 17.25 25.36 5.86 9.16 

1-5 ปี 12.81 24.36 5.06 9.67 

เกินกวา่ 5 ปี 5.43 7.15 5.07 6.31 

รวมค่าเช่า 35.49 56.87 15.99 25.14 

 

30.3 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 22.98 91.87 10.06 56.65 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 10.00 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 900.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ

วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนัจาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

30.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน เก่ียวกบัสัญญาต่างๆ ท่ีมี

สาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง     

ภายใน 1 ปี 3.46 2.85 - - 

1-5 ปี 3.89 5.44 - - 

รวมค่าบริการ 7.35 8.29 - - 
     

ค่าเช่า :-     

ภายใน 1 ปี 17.25 25.36 5.86 9.16 

1-5 ปี 12.81 24.36 5.06 9.67 

เกินกวา่ 5 ปี 5.43 7.15 5.07 6.31 

รวมค่าเช่า 35.49 56.87 15.99 25.14 

 

30.3 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 22.98 91.87 10.06 56.65 
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31. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือราคาที่จะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 11) - - 1,118.00 1,118.00 - - 1,089.19 1,089.19 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 129.40 - 129.40 - 1,227.00 - 1,227.00 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 840.05 - 840.05 - 582.70 - 582.70 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 11) - - 955.27 955.27 - - 955.27 955.27 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 129.40 - 129.40 - 1,227.00 - 1,227.00 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 5.06 - 5.06 - 0.10 - 0.10 
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32. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 

วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ

ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 

8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษทั 
 

ลาํดบั บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1. 1329(2)/2552 24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ชาํแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 

2. 1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเน้ือไก่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ลาํดบั บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1. 1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ ์2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุเ์น้ือ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

2. 1571(2)/2551 6 มิถุนายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 17 เมษายน 2553 16 เมษายน 2561 

3. 2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 8 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2561 

4. 1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 9 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2562 

5. 1470(2)/2552 5 มิถุนายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 5 มิถุนายน 2554 4 มิถุนายน 2562 

6. 1591(2)/2553 8 มิถุนายน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 

7. 1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 25 ตุลาคม 2554 24 ตุลาคม 2562 

8. 1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

9. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภาพนัธ ์2559 22 กมุภาพนัธ ์2567 

10. 2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

11. 1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

12. 1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภาพนัธ ์2559 20 กมุภาพนัธ ์2567 

13. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

14. 1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ ์2553 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 

15. 2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 

16. 2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

17. 2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 

18. 2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

19. 2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

20. 2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

21. 2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
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32. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 

วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ

ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 

8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษทั 
 

ลาํดบั บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1. 1329(2)/2552 24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ชาํแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 

2. 1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเน้ือไก่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ลาํดบั บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1. 1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ ์2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุเ์น้ือ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

2. 1571(2)/2551 6 มิถุนายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 17 เมษายน 2553 16 เมษายน 2561 

3. 2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 8 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2561 

4. 1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 9 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2562 

5. 1470(2)/2552 5 มิถุนายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 5 มิถุนายน 2554 4 มิถุนายน 2562 

6. 1591(2)/2553 8 มิถุนายน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 

7. 1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 25 ตุลาคม 2554 24 ตุลาคม 2562 

8. 1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

9. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภาพนัธ ์2559 22 กมุภาพนัธ ์2567 

10. 2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

11. 1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

12. 1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภาพนัธ ์2559 20 กมุภาพนัธ ์2567 

13. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

14. 1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ ์2553 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 

15. 2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 

16. 2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

17. 2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 

18. 2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

19. 2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

20. 2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

21. 2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

รวม 

รายไดจ้ากการขาย 3,780,488,719.26 4,278,530,647.51 8,059,019,366.77 

ตน้ทุนขาย (3,235,988,017.41) (4,179,260,842.13) (7,415,248,859.54) 

กาํไรขั้นตน้ 544,500,701.85 99,269,805.38 643,770,507.23 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 31,258,378.84 7,163,779.91 38,422,158.75 

รายไดอ่ื้น 16,943,542.94 164,891,070.56 181,834,613.50 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (75,530,181.97) (46,416,832.13) (121,947,014.10) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (110,954,570.02) (169,217,978.64) (280,172,548.66) 

ตน้ทุนทางการเงิน (27,688,452.18) (32,698,538.41) (60,386,990.59) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 378,529,419.46 22,991,306.67 401,520,726.13 

รายไดภ้าษีเงินได ้ - 4,809,468.95 4,809,468.95 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 378,529,419.46 27,800,775.62 406,330,195.08 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 

รวม 

รายไดจ้ากการขาย 4,102,738,822.00 3,665,078,224.46 7,767,817,046.46 

ตน้ทุนขาย (3,599,246,023.05) (3,733,710,424.59) (7,332,956,447.64) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 503,492,798.95 (68,632,200.13) 434,860,598.82 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 28,887,889.47 2,330,682.10 31,218,571.57 

รายไดอ่ื้น 11,485,563.45 469,784,259.74 481,269,823.19 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (82,239,947.44) (34,553,656.95) (116,793,604.39) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (127,567,995.24) (156,510,810.54) (284,078,805.78) 

ตน้ทุนทางการเงิน (34,016,002.28) (32,533,785.81) (66,549,788.09) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 300,042,306.91 179,884,488.41 479,926,795.32 

รายไดภ้าษีเงินได ้ - 32,659,817.61 32,659,817.61 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 300,042,306.91 212,544,306.02 512,586,612.93 
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งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

33. คดีความฟ้องร้อง 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียก

ค่าเสียหายจากสญัญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้พิพากษาใหมี้

คาํสั่งให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี ฉบบัลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 

โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระหน้ีให้แก่บุคคลภายนอก

จาํนวน 1.88 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป 
 

ต่อมาเม่ือว ันท่ี  27 กันยายน 2560 บริษัทย่อยสองแห่งได้ยื่นฎีกาต่อศาลจนถึงว ันท่ี  13 

กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยงัไม่ทราบผลท่ีแน่นอน อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเสียหายเพียงผูเ้ดียวและเป็นผูบ้นัทึกประมาณการ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวแ้ลว้จาํนวน 1.54 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดยเป็นยอดหลงัจากหกั

เงินท่ีจ่ายส่วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ 

 

34. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงิน

แลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 
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