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วิสัยทัศน์

จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป 
แบบครบวงจรเพื่อการส่งออก



พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร  
โดยมีการกำาหนดกลยุทธ์เพื่อการดำาเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

พันธกิจและกลยุทธ์
GRI 102-16

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย 

ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

คุณภาพอาหาร

ความปลอดภัยอาหาร 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมนำาเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์:   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความ

มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

นวัตกรรมอาหาร

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว

กลยุทธ์:   ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู่การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ  

เน้นการดำาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ความพึงพอใจสูงสุด 

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สร้างจิตสำานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์:  ปลูกฝังจิตสำานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ อันนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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GOOD FOOD
GOOD CHICKEN
“อาหารท่ีดี... 
...คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพท่ีดี” 
เพ่ือสขุภาพและความสุขของทกุคน เราจงึมุง่มัน่ทีจ่ะ
ผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ด้วย
การใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้มั่นใจว่า 
เนื้อไก่ของเราจะ สด สะอาด ปลอดภัย และอร่อย
ในทุกค�า



สารบัญ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 4

สารจากประธานกรรมการบริษัท 6

เกี่ยวกับบริษัท 8

การประกอบธุรกิจ 12

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 17

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 20

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 24

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 26

โครงสร้างรายได้ 29
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 164

งบการเงิน 168
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน) จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี 2561 แบบบูรณำกำร 
หรือ Integrated Annual Report ซึ่งมีกำรจัดท�ำเป็นปีแรก เพื่อน�ำเสนอและสื่อสำร
ถึงแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์กำรสร้ำงคุณค่ำของบริษัทฯ น�ำเสนอข้อมูลผล
กำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่ำ
มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้ำงอิง
แนวทำง Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ GRI Standard ใน
หลกัเกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึง่มขีอบเขตกำรรำยงำนข้อมลูเป็นรำยปี ครอบคลมุตัง้แต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 รวมถึงมีกำรเปิดเผยดัชนีชี้วัด  
(GRI Content Index) ในส่วนท้ำยรำยงำน

บริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนำแนวทำงกำรส่ือสำรข้อมูลในทุกรูปแบบและทุกช่องทำง เพ่ือ
กำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
มีกำรจัดท�ำรำยงำนในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ทั้งแบบพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gfpt.co.th และสำมำรถติดต่อข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรสำร 0-2473-8398  
อีเมล์ cs@gfpt.co.th

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 
หรือหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561 เป็นปีทีี่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นรางวัลส�าหรับบริษัท
จดทะเบียนทีด่�าเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยืน่ โดนค�านงึถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภบิาล ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัท�าข้ึนเพ่ือเป็นข้อมลูให้กับนกัลงทนุ
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน

รางวัลด้านความยั่งยืน
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

GRI 102-14
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การขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศ 
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ขยายตัวได้ดีเช่นกัน เป็นปัจจัยพ้ืน
ฐานทีเ่กือ้หนนุธุรกจิของบรษิทัฯ ให้เติบโตได้อยา่งนา่พอใจในปี 2561 
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นหลายประการที่ช่วยเสริมต่อความก้าวหน้า
ของธุรกิจ อาทิ การที่สหภาพยุโรปต้องการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
เพ่ือทดแทนการน�าเข้าจากบราซิลทีม่ปัีญหาด้านสุขอนามยั และปัญหา
ภายในอตุสาหกรรมไก่เนือ้ของจนีซ่ึงนอกจากจะท�าให้ความได้เปรยีบ
ในการแข่งขันของจีนลดลงแล้ว ยังท�าให้จีนต้องกลับมาน�าเข้าเนื้อไก่
จากไทยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีอีกด้วย

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทีสู่งในปัจจบัุน บรษัิทฯ ให้ความส�าคญั
ต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูดใจ และสอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้บริโภคในตลาดต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุข
อนามัย และส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ผ่านการรับรอง
คณุภาพตามมาตรฐานทีน่านาชาตยิอมรบั โดยทีผ่ลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ในทุกข้ันตอน ด้วย
การเช่ือมโยงข้อมูลการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานแปรรูปที่ได้
มาตรฐานสากล

นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันดัง
กล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดย
น�าอุดมการณ์การด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมา

เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินการ โดยในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) อย่างสม�่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานแต่ละแห่ง
ของบริษัทฯ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดท�าโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์และจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้การด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอีกด้วย  

ส่วนในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ 
ได้เป็นสมาชิกของโครงการ Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวม
ไปถึงบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
โดยส่ือสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ตลอดจนมีการวางแผน
รณรงค์เรื่องปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ท้ายทีสุ่ดนี ้ข้าพเจ้าในนามของประธานบรษัิทฯ ขอขอบคณุอย่าง
จริงใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านและพนักงานทุกฝ่าย ที่ให้ความสนับสนุน 
และอุทิศทั้งก�าลังกาย ก�าลังความคิด ร่วมพัฒนากิจการของบริษัทฯ 
ด้วยดีมาโดยตลอด ถ้าปราศจากความร่วมมอืร่วมใจจากท่านทัง้หลาย 
บริษัทฯ ย่อมไม่อาจก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระดับที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ได้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกัน
ช่วยเสรมิสร้างบรษัิทฯ ให้ก้าวหน้าได้อย่างมเีสถียรภาพเช่นนีต้ลอดไป
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KT1

เกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�

ผู�ค�าส�งอาหารสัตว�

อาหารสัตว�บก (หมู, เป�ด, ไก�ไข�)

ฟาร�มไก�เนื้อ
MKS

ฟาร�มปู�ย�าพันธุ�
GP

FKT

อาหารสัตว�น้ำ (ปลาและกุ�ง)

โรงงานอาหารสัตว�สำหรับตลาดภายในประเทศไทย

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
โรงงานแปรรูปปรุงสุก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFPT

GFN

McKey

โรงงานอาหารแปรรูป
GFF

ตลาดส�งออก

ญี่ปุ�น
สหภาพยุโรป
ประเทศอื่นๆ

ตลาดในประเทศ

ผลิตภัณฑ� ไก�สดแช�แข็ง 
ผลิตภัณฑ� ไก�แปรรูปปรุงสุก

ผลิตภัณฑ�ชิ�นส�วนไก�สด 
ผลิตภัณฑ� ไ�ส�กรอกไก�

เกี่ยวกับบริษัท

แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ในปี 2537 มีที่ท�าการ
ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ ปัจจบัุนมทีนุจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท 
และมีทุนเรียกช�าระแล้ว 1,253,821,000 บาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยร้อยละ 85.61 และผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นๆ ร้อยละ 14.39 
ซึง่ต�า่กว่าเกณฑ์อตัราส่วนผูถื้อหุ้นต่างด้าวทีก่ฎหมายก�าหนดให้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้ว 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในความดูแลจ�านวน 5,453 คน  
มีพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทจ�านวน 12,230 คน สามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ในปี 2561 ถึง 16,647 ล้านบาท ด้วยการด�าเนินธุรกิจหลัก 
คือ การช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ ช้ินส่วนไก่สดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จากการช�าแหละไก่ จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ และของลูกค้าซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 
2561  บรษัิทฯ มกี�าลงัการผลติและแปรรปูเนือ้ไก่สูงสุดที ่122,000 ตนั
ต่อปี และมีก�าลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียง
แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-9 
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โรงงานอาหารสัตว�สำหรับตลาดภายในประเทศไทย
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โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFPT

GFN

McKey

โรงงานอาหารแปรรูป
GFF

ตลาดส�งออก

ญี่ปุ�น
สหภาพยุโรป
ประเทศอื่นๆ

ตลาดในประเทศ

ผลิตภัณฑ� ไก�สดแช�แข็ง 
ผลิตภัณฑ� ไก�แปรรูปปรุงสุก

ผลิตภัณฑ�ชิ�นส�วนไก�สด 
ผลิตภัณฑ� ไ�ส�กรอกไก�

ด้วยประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 5 
บริษัท และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 2 บริษัท รวมเรียกชื่อ 
“กลุม่บรษัิท GFPT” ซึง่มกีารประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร โดยมีขอบเขตของการด�าเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่สาย
ธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�าหน่าย
ลูกไก่ สายธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสาย

ธรุกิจผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู รวมเป็นลกัษณะธรุกิจ
แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าสู่ปลายน�้า (Fully Vertical Integrated 
Chicken Production) โดยมีการร่วมกันก�าหนดนโยบายธุรกิจ ใน
การเป็นผูน้�าของอตุสาหกรรมการผลติอาหารและแปรรปูสินค้าปศสัุตว์
และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอด
จนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อกีทัง้ความรบัผดิชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
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การประกอบธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหำชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บำท และทุนเรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บำท บริษัท 
GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ กำรช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จำกกำรช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ำย
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ และของลูกค้ำ โดยจัดจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริษัทฯ 
มีก�ำลังกำรผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังกำรผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงำน
เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปรำกำร
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บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที”) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหาร
สัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�าหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจ
ช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

การด�าเนนิธรุกิจของทัง้กลุม่บรษัิท จเีอฟพีท ีเป็นลกัษณะต่อเนือ่ง
ครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 98.26% ในบริษัท กรุงไทย 
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 
400 ล้านบาท บริษัท KT ด�าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า บริษัท KT จ�าหน่ายอาหารสัตว์บก
โดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT 
และบรษัิท GP ตลอดจนผูเ้ลีย้งสัตว์ทัว่ไป ส�าหรบัอาหารสัตว์น�า้ บรษัิท 
KT จ�าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้าทั่วไป ในปี 2561 บริษัท KT มีก�าลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 
1 โรง โรงงานผลติอาหารสัตว์น�า้ 2 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดสมทุรปราการ 
มีก�าลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่
เนือ้ 1 โรง ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดชลบุร ีมกี�าลงัการผลติรวม 512,000 ตนัต่อปี 
ส�าหรบัผูถื้อหุ้นส่วนทีเ่หลอืเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขัดแย้งกับทางบรษัิทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด (“บริษัท 
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ด�าเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพ่ือจ�าหน่ายให้กับ
บริษัท FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2561 บริษัท GP มี
ก�าลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 2.60 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บรษัิทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบรษัิท ฟาร์มกรงุไทย จ�ากัด (“บรษัิท 
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�าเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP 
เพ่ือน�ามาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�าหน่ายให้กับบริษัท MKS 
ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�าหน่ายให้กับ บริษัท KT 
และผูเ้ลีย้งอสิระทัว่ไปทีท่�าฟาร์มเลีย้งไก่พันธุไ์ข่ ในปี 2561 บรษัิท FKT 
มีก�าลังการผลิตส�าหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 113 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�าลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธุเ์นือ้จ�านวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุไ์ข่จ�านวน 
1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด 
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS 
ด�าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท 
FKT น�ามาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�าหน่ายไก่เนื้อให้
กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2561 บริษัท 
MKS มีก�าลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 103 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 และผลติภณัฑ์แปรรปูอืน่ๆ ซึง่จ�าหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�าหน่ายผ่านศูนย์จ�าหน่าย 
ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2561 บริษัท GFF มีก�าลัง
การผลิตรวมเท่ากับ 37,800 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท บริษัท McKey ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารก่ึง
ส�าเร็จรูปแช่แข็งเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ และมีการจ�าหน่ายให้ 
ร้านแมคโดนลัด์ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2561 
บริษัทฯ มีก�าลังผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่  
3 แห่ง ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดสมทุรปราการ และจงัหวัดชลบุร ีส�าหรบัผูถื้อหุ้น
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ

บรษัิทฯ ได้ลงทนุ 49.00% ในบรษัิท จเีอฟพีท ีนชิิเร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท 
GFN ด�าเนินธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพ่ือ
จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีก�าลังการผลิต
และแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีก�าลังการผลิตไก่
ปรุงสุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
ส�าหรบัผูถื้อหุ้นส่วนทีเ่หลอืเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขัดแย้งกับทางบรษัิทฯ
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

2)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

  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
2561 - 2569
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.จีเอฟ ฟูดส์ สมุทรปราการ 60-1254-0-00-1-2 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ 
สิ่งปรุงแต่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2561 - 2569

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
2560 - 2568

  บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคย์ี ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ชลบุรี

1106/2541

2109(3)/อ/2553

59-1125-0-00-2-0

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

2547 - 2561

2545– 2561

ยังไม่ได้เริ่มน�าเข้า

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

GRI 201-4
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

GOOD 
HEALTH
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

GOOD 
MANUFACTURING
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บจก. จ�เอฟพ�ที นิชิเร 
(ประเทศไทย) 

99.99%

98.26%

49.00%

49.00% 51.00%

51.00%

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

99.99%

99.99%

99.99%

บจก. ฟาร�มกรุงไทย

บจก. จ�พ� บร�ดดิ�ง

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม 

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

บจก. จ�เอฟ ฟ�ดส�

บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม

บจก. แมคคีย� ฟ��ด เซอร�ว�สเซส 
(ประเทศไทย)

 Nichirei Foods Inc.

Keystone Foods Inc.

GRI 102-45
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

GOOD 
FEED



ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
เนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เนื้อไก่

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

บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

GFPT 

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว

เว็บไซต์

GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-7
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ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ เพื่อผลิตและ
จ�าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและ
จ�าหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อและลูกไก่พันธุ์ไข่

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์  
และจ�าหน่ายลูกไก่

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105536132457
0 2473 8000
0 2473 8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105521016944
0 2473 8000
0 2473 8398
350,000,000 บาท
350,000,000 บาท
35,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

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 จีพี บรีดดิ้ง จำากัด บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำากัดบริษัท กรุงไทยอาหาร จำากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย

KT GP FKT



ชื่อบริษัท

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105524028536
0 2473 8000
0 2473 8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150

0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398
160,000,000 บาท
160,000,000 บาท 
1,600,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำากัด บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำากัด
MKS GFF

บริษัทย่อยบริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
0 2009 9000
0 2009 9991

www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

ที่ตั้ง
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์
0 2231 3980-7

โทรสาร
0 2231 3988

www.amc-mri.com

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่
แข็ง เนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารจากเนื้อไก่

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 
ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 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

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 หุ้น
หุ้นสามัญ

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จำากัด

McKey GFN

บริษัทร่วม บริษัทร่วม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2536

2537

• ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด  
(โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป)

• แปรสภาพจาก “บริษัทจ�ากัด” เป็น “บริษัทมหาชนจ�ากัด”

2555

2551

2546

2545

2543

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

• แปลงราคาหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม  
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 97.85%

• ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทุนเรียกช�าระ
แล้วเป็น 1,253.82 ล้านบาท

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม 
ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 96.50%

• เพิ่มทุนเรียกช�าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท

2553

2554

2524

2528

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

• กลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด

• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด”

• ขยายธุรกิจต้นน�้าเน้นการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร โดยลงทุน 99.99%  
ใน บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)  

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ) และ  
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด (โรงงานอาหารแปรรูป) และซื้อหุ้น 65.00%  

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์)

• ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

2535 • เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียกช�าระแล้ว 570 ล้านบาท

2532-
2534

GRI 102-10

• เพิ่มทุนใน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด  
จ�านวน 903.56 ล้านบาท ในสัดส่วนเดิมที่ 49.00% 

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม  
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 97.86%
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ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัท GFPT มีแผนการขยายธุรกิจโดยเน้นการเพิ่มกำาลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจร โดยเป็นการขยายการผลิตตั้งแต่
ต้นนำ้า โดยเริ่มตั้งแต่การขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อเป็นรากฐานสำาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต   

บริษัท GFPT มีโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปอาหารแห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ที่ตำาบลทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็นโรงงานแปรรูป
เนื้อไก่ที่มีกำาลังการเชือดไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงงานแปรรูปปรุงสุกที่มีกำาลังการผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น

แผนการดำาเนินงานในอนาคต

2560

2561

2556

2557

2558

2559• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่  
เป็น 97.87%

• บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด 
(มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 
98.06%

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่  
เป็น 98.10%

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 98.26%

• เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงาน
อาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ 

• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
160 ล้านบาท เพื่อขยายก�าลังการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ 

• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด สร้างโรงงานการผลิตอาหารแปรรูป 
ปรุงสุกแห่งใหม่ 

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 
98.03%
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2559 2560 2561

ผลการดำาเนินงานรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 16,693 16,928 16,647

รายได้รวม (ล้านบาท) 17,023 17,247 16,944

ก�าไรข้ันต้น (ล้านบาท) 2,502 2,778 2,383

ก�าไรจากการด�าเนนิงาน (ล้านบาท) 1,960 2,052 1,379

ก�าไรสุทธ ิ(ล้านบาท) 1,644 1,662 1,038

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.31 1.33 0.83

ฐานะการเงินรวม

สินทรพัย์หมนุเวียน (ล้านบาท) 4,915 5,372 5,770

สินทรพัย์รวม (ล้านบาท) 16,160 17,279 18,130

หนีสิ้นหมนุเวียน (ล้านบาท) 3,198 2,975 2,988

หนีสิ้นรวม (ล้านบาท) 5,381 5,205 5,403

ส่วนของผูถื้อหุ้น (ล้านบาท) 10,779 12,075 12,726

อัตราส่วนทางการเงิน

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.54 1.81 1.93

อตัราก�าไรข้ันต้น (%) 14.99 16.41 14.32

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 10.56 9.94 5.86

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.50 0.43 0.42

กำรด�ำเนินงำนของ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

16,64716,92816,69316,467
 17,829

15,370
14,214

12,472
 11,507 10,996

16,692

CAGR = 7%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2559 2560 2561

15.0%

16.4%

14.3%

2,502

2,778

2,383

อัตราส�วนกำไรขั้นต�น (%) กำไรขั้นต�น (ล�านบาท)

2559 2560 2561

9.8%
9.8%

6.2%1,644 1,662

1,038

อัตรากำไรสุทธิ (%) กำไรสุทธิ  (ล�านบาท)

2558 2559 2560

26.3%

22.9% 22.6%
0.25

0.30 0.30

อัตราการจ�ายเง�นป�นผล เง�นป�นผล (บาท/หุ�น)

2559 2560 2561

8.60

9.63

10.15
10,779

12,075

12,726

มูลค�าตามบัญชี(บาท/หุ�น) ส�วนของผู�ถือหุ�น (ล�านบาท)

221.07

229.57
230.54

2559 2560 2561

72.51
86.31

41.02

2559* 2560* 2561

รายได้จากการขายรวม

อื่นๆ

สหภาพยุโรป

17%

34%

ญีปุ�น
49%

ส่งออกแยกตามประเทศ

เงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผล (%)กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น (%) กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ * (%)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท) สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

* มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2559 และปี 2560  
  ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

* อัตราก�าไรสุทธิ = (ก�าไรสุทธิ / รายได้จากการขายรวม) x 100

ในประเทศ
75%

ส�งออก
25%

รายได้แยกตามประเภท

ไก�ปรุงสุก
72%

28%
ชิ�นส�วนไก�สด

ส่งออกแยกตามประเภทสินค้า

GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 201-1, GRI 201-4
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
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CRISPY 
CHICKEN
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โครงสร้างรายได้

ในปี 2561 บรษัิทฯ มรีายได้จากการขายรวมจ�านวน 16,647.02 ล้านบาท จากธรุกิจช�าแหละไก่และแปรรปูผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่คดิเป็นร้อยละ 
45.33 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 18.80 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�าหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 31.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
คดิเป็นร้อยละ 4.25 ตามล�าดับ รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29 เรือ่งการเสนอข้อมลูทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของจีเอฟพีท ี
ตามงบการเงินรวม

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีท ี
และบริษัทย่อย ปี 2561

ตารางแสดงรายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

ชำแหละไก�และแปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�และจำหน�ายลูกไก�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

45.33%

31.62%

18.80% 4.25%
2559 2560 2561

ชำแหละไก�และแปรรูป

อาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�และจำหน�ายลูกไก�

ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

44.62%

30.53%

19.97%

4.88%

45.33%

31.62%

18.80%

4.25%

43.19%

28.03%

23.41%

5.37%

สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย การถือหุ้น
(%)

2559 2560 2561

รายได้ 
(ล้านบาท) % รายได้ 

(ล้านบาท) % รายได้ 
(ล้านบาท) %

ช�าแหละไก่และแปรรปู GFPT 7,209.37 43.19 7,554.13 44.62 7,545.44 45.33

อาหารสัตว์ KT 98.26 3,907.83 23.41 3,379.98 19.97 3,129.01 18.80

ฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
และจ�าหน่ายลกูไก่

FKT, GP, MKS 99.99 4,679.54 28.03 5,167.70  30.53 5,264.13 31.62

KT 98.26

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู GFF 99.99 896.28 5.37 826.66 4.88 708.44 4.25

รวม 16,693.02 100.00 16,928.47 100.00 16,647.02 100.00 

GRI 102-6
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนฉบบันี ้เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมลูตำมงบกำรเงนิรวม 
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท 
GFPT”) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2561 รวมถึงรำยกำรที่ส�ำคัญที่มีผลต่องบกำรเงินที่เกิดขึ้น
ในปี 2561
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กลุม่บรษัิท GFPT เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเนือ้ไก่แปรรปูแบบครบ
วงจร ครอบคลมุตัง้แต่ การผลติอาหารสัตว์ การเลีย้งไก่พันธุ ์การเลีย้ง
ไก่เนือ้ การแปรรปูเนือ้ไก่ การผลติเนือ้ไก่แปรรปูปรงุสุก และผลติภณัฑ์
อาหารแปรรปู ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษัิทและของลกูค้า เพ่ือ
จัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดย
เน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 
ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่
อาหารตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้ความ
ส�าคญัในการรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขันทางธรุกิจ โดยมุง่เน้น
นโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์มของกลุม่บรษัิทเอง และการควบคมุต้นทนุ
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดจากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยมีการท�าสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบัน
การเงินหลายแห่ง
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ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร (ล้านบาท)
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ผลการดำาเนินงาน
รายได้จากการขายรวม 

กลุม่บรษัิทมรีายได้จากการขายรวมในปี 2561 จ�านวน 16,647.02 
ล้านบาท ลดลง 281.45 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ1.66 เมือ่เทยีบกับ
ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ลดลง 250.97 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
จากรายได้จากธุรกิจอาหารปลาลดลง นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ลดลง 118.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
14.30 และรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 8.69 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.12 อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
เพิ่มขึ้น 96.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87

โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 45.33 ธุรกิจ
อาหารสัตว์ คดิเป็นร้อยละ 18.80 ธรุกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์ คดิเป็นร้อยละ 
31.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.25

รายได้จากการขายรวมในปี 2561

ธุรกิจอาหารสัตว�

ธุรกิจเนื้อไก�แปรรูป

ธุรกิจฟาร�มเลี้ยงสัตว�

ธุรกิจผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป
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ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วยราย
ได้จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อ
ไก่ตัดแต่ง และการขายช้ินส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2561 ธุรกิจ
เนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.33 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 
7,545.44 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 8.69 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากราคาขายชิ้นส่วนไก่ใน
ประเทศลดลง 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่
แปรรปูจ�านวน 32,700 ตนั เพ่ิมข้ึน 2,100 ตนั หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.86 
จากปี 2560 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็ง
ไปกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหม่ในปีนี้

ธุรกิจอาหารสัตว์

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีราย
ได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 
2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�านวน 3,129.01 
ล้านบาท ลดลง 250.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.43 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2560 

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการ
แข่งขันที่สูงข้ึนของธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศ โดยรายได้จากธุรกิจ
อาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายอาหารปลา 
ลดลงร้อยละ 23.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากปริมาณขาย
อาหารปลาลดลง นอกจากนี ้รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลง 
ร้อยละ 4.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากปริมาณขายอาหารสัตว์
บกลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จากราคาขายและปริมาณขาย
อาหารกุ้งเพิ่มขึ้น
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ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จาก
การขายลกูไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธรุกิจฟาร์มเลีย้ง
สัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.62 ของรายได้จากการขาย
รวม ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�านวน 
5,264.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
บริษัท GFN เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 2553 โดยรายได้จากการขายไก่
เนื้อให้กับบริษัท GFN ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.80 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2560

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มาจากการขายสินค้า 
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดใน
ประเทศ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.25 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 
2561 กลุม่บรษัิทมรีายได้จากการขายผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจ�านวน 
708.44 ล้านบาท ลดลง 118.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.30 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในปี 2561 ลดลงจากราคาขาย
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ ลดลงร้อยละ 8.48 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2560

ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2561 จ�านวน 14,263.56 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 จากปี 
2560 ในขณะที่ก�าไรข้ันต้นในปี 2561 จ�านวน 2,383.46 ล้านบาท 
ลดลง 394.09 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 14.19 จากปี 2560 เนือ่งจาก
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนข้าวโพดเพิ่มขึ้น 

กลุม่บรษัิทมอีตัราส่วนต้นทนุขายในปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 85.68 
ของรายได้จากการขาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 83.59 ใน ปี 2560 ในขณะ
ทีอ่ตัราก�าไรข้ันต้นของกลุม่บรษัิทในปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 14.32 ของ
รายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 16.41 ในปี 2560

กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น
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รายได้อื่น

ในปี 2561 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ�านวน 296.85 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 21.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.72 จากปี 2560 
โดยรายได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรับคืนภาษี ม.19 ทวิลดลง ราย
ได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของรายได้จาก
การขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.88 ในปี 2560
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จ�านวน 1,372.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 55.82 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ข้ึนร้อยละ 4.24 จากปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ ์ปลดระวาง
เพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษัิทในปี 2561 คดิ
เป็นร้อยละ 8.24 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
7.78 ในปี 2560

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2561 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนรวม 71.13 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 
200.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.85 จากปี 2560 โดยกลุ่ม
บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรลดลงจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งขาดทุนจ�านวน 70.98 ล้านบาท ลดลง
จ�านวน 171.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 170.93 จากปี 2560 
โดยมสีาเหตหุลกัจากราคาขายช้ินส่วนไก่ในประเทศลดลง นอกจากนี้ 
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) มีส่วน
แบ่งก�าไรจ�านวน 142.11 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 29.85 ล้านบาท หรอื
ลดลงร้อยละ 17.36 จากปี 2560 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
การโรงงานแปรรูปที่เปิดใหม่สูงข้ึนจากก�าลังการผลิตที่ยังไม่สามารถ
ใช้ได้อย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บรษัิทประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายให้กับ
สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงิน จ�านวน 78.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 4.38 ล้านบาท 
หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.89 เมือ่เทยีบกับปี 2560 จากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ 
ทีเ่พ่ิมข้ึนในส่วนทีเ่ป็นเงินกู้ระยะส้ันไม่เกนิ 1 ปี โดยอตัราดอกเบ้ียเฉลีย่
ของต้นทนุทางการเงินในปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 2.29 เพ่ิมข้ึนเลก็น้อย
จากร้อยละ 2.08 ในปี 2560 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
จากร้อยละ 0.44 ในปี 2560

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 252.24 
ล้านบาท ลดลงจ�านวน 53.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.43 
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2560 จ�านวน 305.49 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560

กำาไรสุทธ ิ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,037.97 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 0.83 บาทต่อหุ้น ลดลงจ�านวน 624.22 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 
37.55 จากปี 2560 ซึง่มผีลการด�าเนนิงานก�าไรสุทธ ิจ�านวน 1,662.19 
ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากรายได้จากการขายรวมลดลง และส่วน
แบ่งก�าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทร่วมลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 
ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.24 ของรายได้
จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 9.82 ในปี 2560

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ *
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 8.37 
ลดลงจากร้อยละ 14.55 ในปี 2560 จากประสิทธิภาพในการท�าก�าไร
ที่ลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลง
เล็กน้อย และมีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย จากปี 2560 ดังนี้

DUPONT ANALYSIS 2559 2560 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น15 (%) 16.26 14.55 8.37

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน12 (%) 11.74 12.12 8.29

อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า) 1.09 1.03 0.96

ตัวคูณความเสี่ยง (Equity Multiplier) 
(เท่า) 

1.54 1.46 1.43

กำาไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี  
และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวน 2,658.75 ล้านบาท ลดลง 617.62 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 18.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากการที่กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายรวมลดลง ซึ่งท�าให้ EBITDA Margin ในปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 15.97 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 19.35

2556 2557 2558 2559 2560 2561

10%

EBITDA  Margin (%)

0

13%

16%

19%

21%

23%

EBITDA (ล�านบาท)

1,000

0

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

15.6%
16.3%

14.5%

18.6%

19.4%

16.0%

2,608

2,906

2,387

3,097

3,276

2,659



36 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงิน และความสามารถ 
ในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
18,129.66 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,770.02 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.83 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 8,447.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของสินทรัพย์รวม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,687.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.82 
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 500.61 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 724.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน 850.26 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.92 จากส้ินปี 2560 (ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560) เนือ่งจาก เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 
503.83 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 429.40 
ล้านบาท ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
อยู่ที่ร้อยละ 5.86 ลดลงจากร้อยละ 9.94 ในปี 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 
35.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 34.41 ล้านบาท ในปี 2560 ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 
3.68 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 
21 วัน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 20 วัน ในปี 2560 อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2561 เท่ากับ 17.11 เท่า ลดลงเล็กน้อย
จาก 17.78 เท่า ในปี 2560

สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,527.98 ล้านบาท 
ลดลงจ�านวน 80.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.22 จากปี 2560  
จากวัตถุดิบระหว่างทางลดลง และงานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อลดลง 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2560 
กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�านวน 2.88 
ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงส้ินปี จ�านวน 29.97 

ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.92 ของสินค้าคงเหลือรวม 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 
5,403.47 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีสิ้นหมนุเวียน 2,988.18  ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 55.30 ของหนีสิ้นรวม เงินกู้ยมืระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 1,760.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.57 
ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จ�านวน 520.12 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.63 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้า จ�านวน 115.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.14 ของหนี้
สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จ�านวน 19.24 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.36 ของหนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 198.89 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 จากสิ้นปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
จากการที่กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพ่ิมข้ึน จ�านวน 
219.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท 
เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จ�านวน 3,440.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.66 ของหนี้
สินรวม

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�านวน 
1,143.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 219.40 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
23.74 จากปี 2560 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2561 
เท่ากับ 18.03 เท่า ลดลงจาก 20.43 เท่า ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ย ในปี 2561 ที่ 20 วัน เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
จาก 18 วัน ในปี 2560  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 
12,726.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 651.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.39 จากสิ้นปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีก�าไรสะสมเพ่ิมข้ึนจ�านวน 657.42 ล้านบาท ท�าให้มูลค่าหุ้น
ทางบัญชีปี 2561 เท่ากับ 10.15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 9.63 บาท
ต่อหุ้นในปี 2560
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
การด�าเนินงานเป็นจ�านวน 2,478.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 22.59 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash 
Cycle) ในปี 2561 อยู่ที่ 7 วัน ลดลงจาก 8 วันในปี 2560 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 
1,375.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 25.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2560 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 881.63 
ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 581.47 
ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 
599.11 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 81.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ�านวน 376.06 ล้านบาท

ดังนั้น ณ วันส้ินปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จ�านวน 1,240.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 
503.83 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2561 กลุม่บรษัิทมสีภาพคล่องทางการเงินทีเ่หมาะสม เพียง
พอต่อการด�าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เห็นได้จาก
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เท่ากับ 1.93 เท่า เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.81 เท่า ในปี 2560 อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ เท่ากับ 0.72 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 0.57 เท่า ในปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.83 เท่า เพ่ิมข้ึนเลก็น้อย
จาก 0.80 เท่า ในปี 2560

ระยะเวลาครบกำาหนดหนี้ระยะสั้น 
ที่มีผลต่อสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน
รวม 2,988.18 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการ
เงินจ�านวน 1,380.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 

1,143.42 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 180.76 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี
จ�านวน 284.00 ล้านบาท 

ส�าหรับหนี้สินระยะส้ันที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท
มีผลการด�าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�าระคืน
ได้จากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจาก
การด�าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.93 
เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
ต�่าเพียง 0.27 เท่า

กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวน 242.00 ล้านบาท และ
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต และ
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 7,230.40 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 
เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.43 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 
3,440.00 ล้านบาท ลดลงจาก 3,576.70 ล้านบาท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
2560 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ในระดับต�่า 0.27 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.30 เท่า ในปี 2560 แสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เง�นกู�ยืมระยะสั้น

เง�นกู�ยืมระยะยาว
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป�

เง�นกู�ยืมระยะยาว

1,396

284

1,760

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
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รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จ�านวน 1,375.10 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 
881.63 ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 
581.47 ล้านบาท

การลงทุนในปี 2561 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดย
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 
เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว 

ใน 3-5 ปี กลุม่บรษัิทมแีผนการขยายก�าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจร
อย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แต่ต้นน�า้ เพ่ือเป็นรากฐาน
ส�าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยาย
ก�าลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อวัน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทอยู่
ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก�าลัง
การเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้างโรงงานแปรรูป
ปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยก�าลังการผลิตไก่แปรรูปเพ่ือส่งออกประมาณ 
24,000 ตันต่อปี

โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ดำาเนินงานในอนาคต

ความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการ
ด�าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเส่ียงด้านช่ือเสียง และภาพลักษณ์ ความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ 
ปัจจัยความเสี่ยง (รายงานบูรณาการ ประจ�าปี 2561 หน้า 54) ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(รายงานบูรณาการ ประจ�าปี 2561 หน้า 116)
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สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

หนี้สินหมุนเว�ยน
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886 924
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912 882

536 581584545575

ไก�พันธุ� สินทรัพย�ถาวร

รายจ่ายลงทุน

ฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท) 

(ล้านบาท) 
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ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

McKey มีการก่อสร้างโรงงาน

แปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ โดยมีกำาลัง

การผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกรวม

เพิ่มอีก 30,000 ตันต่อปี

หน่วย : ล้านบาท

ภาระข้อผูกพัน รวม

ระยะเวลาการช�าระ

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภาระผกูพันด้านหนีสิ้นระยะยาว 2,060.00 300.00 560.00 -   1,200.00 

ภาระผกูพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน -   -   -   -   -   

ภาระผกูพันด้านสัญญาเช่าด�าเนนิการ 70.91 25.21 38.26 3.61 3.84 

ภาระผกูพันด้านการซือ้ 19.83 12.46 7.37 -   -   

ภาระผกูพันด้านหนีสิ้นอืน่ๆ 1.87 1.87 -   -   -   

รวม 2,152.61 339.54 605.63 3.61 1,203.84 
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งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม

2559 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310.87 1.92 736.26 4.26 1,240.09 6.84

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 932.66 5.77 1,013.27 5.87 974.80 5.38

สินค้าคงเหลือ 3,653.33 22.61 3,608.19 20.88 3,527.98 19.46

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 18.15 0.11 14.10 0.08 27.15 0.15

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,915.01 30.41 5,371.82 31.09 5,770.02 31.83

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,448.75 15.15 2,671.77 15.46 2,687.52 14.82

ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 121.18 0.75 110.82 0.64 104.49 0.58

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 406.78 2.52 366.22 2.12 396.12 2.18

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 360.42 2.23 354.07 2.05 349.77 1.93

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,430.75 45.98 8,017.76 46.40 8,447.16 46.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 373.55 2.31 297.63 1.72 275.85 1.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 103.89 0.65 89.31 0.52 98.73 0.55

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,245.32 69.59 11,907.58 68.91 12,359.64 68.17

รวมสินทรัพย์ 16,160.33 100.00 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,931.37 11.95 1,650.00 9.55 1,380.00 7.61

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - - 160.00 0.92 16.00 0.09

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 886.47 5.49 924.02 5.35 1,143.42 6.31

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้ในหนึ่งปี 7.85 0.05 9.17 0.05 9.17 0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 208.32 1.29 66.70 0.39 284.00 1.57

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 164.36 1.01 165.39 0.96 155.59 0.85

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,198.37 19.79 2,975.28 17.22 2,988.18 16.48

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,666.70 10.31 1,700.00 9.84 1,760.00 9.71

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 365.94 2.26 384.97 2.23 520.12 2.87

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 99.43 0.62 125.10 0.72 115.93 0.64

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 50.80 0.32 19.23 0.11 19.24 0.10

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,182.87 13.51 2,229.30 12.90 2,415.29 13.32

รวมหนี้สิน 5,381.24 33.30 5,204.58 30.12 5,403.47 29.80

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,779.09 66.70 12,074.82 69.88 12,726.19 70.20

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,160.33 100.00 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

2559 2560 
(ปรับปรุงใหม่)

2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 16,693.02 98.06 16,928.47 98.15 16,647.02 98.25

รายได้อื่น 329.90 1.94 318.24 1.85 296.85 1.75

รวมรายได้ 17,022.92 100.00 17,246.71 100.00 16,943.87 100.00

ต้นทุนขาย (14,191.28) (83.37) (14,150.92) (82.05) (14,263.56) (84.18)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,242.64) (7.30) (1,316.20) (7.63) (1,372.02) (8.10)

รวมค่าใช้จ่าย (15,433.92) (90.67) (15,467.12) (89.68) (15,635.58) (92.28)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 371.19 2.18 272.02 1.58 71.13 0.42

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,960.19 11.51 2,051.61 11.90 1,379.42 8.14

ต้นทุนทางการเงิน (98.03) (0.57) (74.36) (0.43) (78.74) (0.46)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (205.69) (1.21) (305.49) (1.77) (252.24) (1.49)

ก�าไรหลังภาษีเงินได้ 1,656.47 9.73 1,671.76 9.70 1,048.44 6.19

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (12.77) (0.07) (9.57) (0.06) (10.47) (0.06)

ก�าไรสุทธิ 1,643.70 9.66 1,662.19 9.64 1,037.97 6.13

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,088.52 2,455.45 2,478.04

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,612.81) (1,349.86) (1,375.10)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (757.33) (680.20) (599.11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (281.62) 425.39 503.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 592.49 310.87 736.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 310.87 736.26 1,240.09
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญสำาหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.54 1.81 1.93

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า) 0.37 0.57 0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า) 0.68 0.80 0.83

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า) 17.27 17.78 17.11

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน) 21 20 21

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า) 70.56 70.75 66.25

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน) 5 5 5

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า) 22.54 20.43 18.03

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน) 16 18 20

Cash Cycle 10 (วัน) 10 8 7

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น 11 (%) 14.99 16.41 14.32

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 12 (%) 11.74 12.12 8.29

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 13 (%) 106.56 119.70 179.64

อัตราก�าไรสุทธิ 14 (%) 9.66 9.64 6.13

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 16.26 14.55 8.37

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 10.56 9.94 5.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 25.92 24.86 18.97

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.09 1.03 0.96

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.50 0.43 0.42

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.35 0.30 0.27

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 21 (เท่า) 16.42 22.22 23.09

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 22 (เท่า) 0.14 0.19 0.24

อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 73.38 117.46 N/A *
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หมายเหตุ :

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูก
หนี้การค้าสุทธิ) / 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 + ดอกเบี้ยจ่ายจาก
การด�าเนินงาน + ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน

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

23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562
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GOOD  
QUALITY 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

สถานการณ์ในปี 2561

ภาวะการผลิต

2,320,000 ตัน

892,154 ตัน

ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อในประเทศปี 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยปี 2561

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย 

ปี 2561 เพิ่มขึ้น

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยปี 2561

13.89%

36.75%

49.36%
สหภาพยุโรป

ญี่ปุ�น

ตลาดอื่นๆ
11.33 %

ในปี 2561 ปรมิาณผลผลติไก่เนือ้รวมของโลกมปีระมาณ 95.59
1  

ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.94 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วยบราซิล กลุ่ม
สหภาพยุโรป และจีน ตามล�าดับ ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของโลกที่
เพ่ิมข้ึนเป็นผลเนือ่งมาจากความต้องการของตลาดโลกทีม่กีารบรโิภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง มี
ไขมันต�่า ใช้ปรุงอาหารได้ง่าย และมีราคาถูกกว่า โดยเปรียบเทียบกับ
เนื้อสัตว์ประเภทอื่น นอกจากนั้นความต้องการบริโภคเนื้อไก่ยังมีการ
ขยายตวัได้ดีในประเทศทีร่ะดับการบรโิภคเนือ้ไก่ต่อคนยงัค่อนข้างต�า่ 
เช่น เม็กซิโก จีน และประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดัน
ให้การผลิตยังคงขยายตัวต่อไปได้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนื้อในปี 2561 ได้ประมาณ 
19.35

1  

ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 2.18 ในขณะที่บราซิล

ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว 13.55
1

 
ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.46 ส่วนกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู ้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ 
12.32

1

 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.11 และจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตได้เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.86 คือผลิตได้ 11.70

1

 ล้านตัน 

ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในปี 2561 ประเทศไทยมกีารเลีย้งไก่
เนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,570.45

2

  ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว 
2.32

2

 ล้านตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.10 จากปี 2560 ปรมิาณผลติทีเ่พ่ิมข้ึน
นี้ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของตลาดส่งออกที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
การที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาดของไข้หวัดนก

1     USDA Publications ;  
    https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/mg74qq69r/j6731729p/livestock_poultry.pdf
2   รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2562, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;  
    http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย

ที่มา:  รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้ม ปี 2562, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ปี 2561* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2562** เป็นค่าพยากรณ์

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย ปริมาณ: ตัน  มูลค่า: ล้านบาท

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    1,302.98    1,786,105 9.58% 1,240,546 10.22%

2558    1,361.91     1,884,010 5.48% 1,262,236 1.75%

2559    1,463.78     2,070,956 9.92% 1,380,847 9.40%

2560    1,560.62     2,207,961 6.62% 1,449,591 4.98%

2561*    1,570.45     2,320,628 5.10% 1,500,628 3.52%

2562**    1,606.38     2,404,016 3.59% 1,554,016 3.56%

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 252,666 24,084 548,705 78,489 801,371 102,573

2561 (E) 325,312 30,768 566,842 78,397 892,154 109,165 
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สหภาพยุโรป

สว�ตเซอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาระเบีย 

คูเวต

กาตาร�

บาห�เรน

โอมาน

แคนาดา

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น

ฮ�องกง

จ�น

พม�า

กัมพ�ชา

มาเลเซีย

เกาหลี

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�สดแช�แข็ง

ตลาดในประเทศ

ในปี 2561 ประเทศไทยมีการบริโภคผลติภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศ 
จ�านวนประมาณ 1.50

2

 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 3.52 
เนื่องจากเนื้อไก่ยังเป็นอาหารที่จ�าเป็นเพ่ือการบริโภคและมีราคาถูก
กว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก
กระแสค่านิยมของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ท�าให้
มีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต�่า ปัจจัย
เสรมิอกีประการหนึง่ก็คอืการเตบิโตของธรุกิจให้บรกิารอาหาร (Food 
Service) และธรุกิจอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) ใน
ประเทศไทย ที่นิยมใช้เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เนื่องจาก
มีราคาถูกและง่ายต่อการปรุงอาหาร นอกจากนั้น ความเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคที่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่จ�าหน่ายนั้นผ่านมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ก็มีส่วนส�าคัญช่วยให้ตลาดในประเทศ
ยังคงขยายตัวต่อไปได้

การส่งออก

ในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ มีมูลค่าการส่งออกรวมสูงถึง 109,165

3

 
ล้านบาท โดยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่รวมทั้งส้ิน
ประมาณ 892,154

3

  ตนั เพ่ิมข้ึน 90,783 ตนั หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.33 
จากปี 2560 โดยส่วนใหญ่มาจากปรมิาณการส่งออกเนือ้ไก่สดแช่แข็ง
ทีม่ากข้ึน อกีทัง้ การทีป่ระเทศไทยสามารถส่งออกช้ินส่วนไก่สดแช่แข็ง
ไปยงัประเทศจนีได้เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปีมส่ีวนช่วยท�าให้มลูค่า
การส่งออกในปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดหมาย 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ส�าคัญที่สุด
ของไทย ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกเนื้อไก่ร้อยละ 49.36 ของปริมาณ
การส่งออกเนื้อไก่ทั้งหมดของไทย ในปี 2561 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 440,366

3

 ตัน 
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศ
ในสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย มีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 36.75 ของปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทย ในปี 2561 
ประเทศไทยมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจ�านวน 
327,868

3

 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 16.72 นอกจากตลาด
หลักทั้ง 2 ประเทศแล้ว ประเทศไทยมีการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ  เช่น 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย เป็นต้น โดยมีปริมาณการส่งออก
ในปี 2561 ประมาณ 123,920

3

 ตัน เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 33.41 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการยอมรับในคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของเนื้อไก่ไทยที่เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น�าเข้า อีกทั้ง 
มาตรการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวดท�าให้
ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก

ภาวะการตลาด

2   รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2562,  
    ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;  
    http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf
3     สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
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สหภาพยุโรป

สว�ตเซอร�แลนด�

ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาระเบีย 

คูเวต

กาตาร�

บาห�เรน

โอมาน

แคนาดา

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น

ฮ�องกง

จ�น

พม�า

กัมพ�ชา

มาเลเซีย

เกาหลี

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�สดแช�แข็ง

440,366 ตัน

ญี่ปุ่น +2.99%

123,920 ตัน

ตลาดอื่นๆ +33.41%

327,868 ตัน

สหภาพยุโรป +16.72%

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์

109,165 ล้านบาท

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย 

ในปี 2561

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

200 %

296,957 ตัน

892,154 ตัน

อันดับ 3
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในปี 2561

ปี 2549 (หลังเหตุการณ์ไข้หวัดนก)

ปี 2561

เติบโต
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ภาวะการผลิต

ในปี 2562 ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยมีแนวโน้มเพ่ิม

ข้ึนจากปี 2561 โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ 

1,606.38
2 

ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิตราว 2.40
2 

ล้านตัน เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 ร้อยละ 2.29 จากความต้องการในการส่งออกไปยงัตลาด

ต่างประเทศที่เพ่ิมข้ึน และการบริโภคของตลาดภายในประเทศแนว

โน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการผลิต ที่ท�าให้ผลผลิตลดลงต�่ากว่าที่คาด

หมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึน ปัญหาการ

แข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

ภาวะการตลาด

ภาวะทางการเมืองที่คาดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

และการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะ

สามารถขยายตวัได้ดีกว่าปี 2561 น่าจะท�าให้ตลาดของผลติภณัฑ์เนือ้

ไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้พอสมควร เนื่องจากเนื้อไก่ยัง
เป็นอาหารที่จ�าเป็นเพ่ือการบริโภค และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิด
อื่นๆ นอกจากนั้นการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการส่งเสริม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องก็ท�าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
แปรรูปประเภทต่างๆ มากข้ึนด้วย ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายใน
ประเทศในปี 2562 จะมีปริมาณราว 1.55

2

 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจากปี 
2561 ประมาณร้อยละ 3.56 

ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลติภณัฑ์เนือ้ไก่นัน้ มโีอกาสที่
จะขยายตวัต่อเนือ่งในปี 2562 โดยคาดหมายว่าปรมิาณส่งออกจะเพ่ิม
ข้ึนร้อยละ 3.12 จาก 892,154

3

 ตนัในปี 2561 เป็นประมาณ 920,000
3

 
ตันในปี 2562 ปัจจัยเก้ือหนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายว่าจะฟื้นตัวและเติบโต
ได้ต่อเนือ่ง นอกจากนัน้การทีผ่ลติภณัฑ์เนือ้ไก่จากประเทศไทยปลอด
จากเชื้อไข้หวัดนก ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังคงพบว่ามีโรคไข้หวัดนก
ระบาดอยู่เป็นครั้งคราว จึงเป็นปัจจัยเสริมที่ส�าคัญ เพราะการได้รับ
ความเช่ือถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้ท�าให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี

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

20,000

0

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

มูลค�า : ล�านบาท

มูลค�ารวมของไก�สดแช�แข็งและไก�แปรรูป มูลค�าไก�สดแช�แข็งมูลค�าไก�แปรรูป

30,768

78,397

35,839

35,742

37,313

55,429
52,734 54,952

62,171

70,885 70,944

78,977

88,914

95,875

102,573
109,165

97

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยเปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)

แนวโน้มปี 2562

2   รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�าคัญและแนวโน้มปี 2562, ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;  
    http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf 

3     สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
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ปัจจัยทางบวก ปัจจัยทางลบ

กระแสค่านิยมของผู้บริโภคจ�านวนมากที่หันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากข้ึน ท�าให้มแีนวโน้มจะเลอืกสรรบรโิภคอาหาร
ประเภทเนื้อไก่ที่มีไขมันต�่าเพิ่มขึ้น 

เน้ือไก่เป็นอาหารโปรตีนทีม่รีาคาถกู เมือ่เทยีบกับเนือ้สัตว์
ประเภทอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ฟื้นตัว ท�าให้การบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์โดย
เฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้
ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ท�าให้ธุรกิจให้บริการอาหารและ
ธุรกิจอาหารจานด่วนมีการเติบโตมากขึ้นและรวดเร็ว ซึ่ง
เนื้อไก่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่นิยมใช้ในการประกอบ
อาหาร

การด�าเนินการเร่ืองระบบการเล้ียงไก่แบบ Compartment 
และระบบ Traceability สามารถสร้างความเช่ือมั่นใน
คุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของไทยให้ประเทศคู่ค้ายอมรับ 
ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ผ่านระบบ Bio-security ของ
ฟาร์มเล้ียงไก่ ท�าให้ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี นอกจากนี้ทางภาครัฐยังให้
ความส�าคัญในการวางมาตรการที่เข้มงวด และติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยสามารถส่งออกเน้ือไก่ไปจีนได้เป็นคร้ังแรก
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการเนื้อ
ไก่ในระดับสูง ท�าให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดส่งออกอื่นๆ 
นอกเหนอืจากญีปุ่่นและสหภาพยโุรป ซึง่เป็นตลาดส่งออก
ส�าคัญของไทยในปัจจุบัน

ภาวะโลกร้อนทีท่�าให้มโีอกาสจะเกดิภยัแล้งข้ึน ในภมูภิาค
ต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ส�าคญั อาจส่งผลให้ผลผลติวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง 
ท�าให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงจะ
ท�าให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าข้ึนในปี 2562 ท�าให้ความ
ได้เปรียบในการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

ประเทศต่างๆ มีการน�ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) มาใช้มากข้ึน 
โดยน�าประเด็นทางสังคมต่างๆ มาก�าหนดเป็นมาตรฐาน
ทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐานแรงงาน 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะการ
ออกจากสหภาพยโุรปขององักฤษ (Brexit) ทีย่งัไม่มคีวาม
ชัดเจน อาจส่งผลทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ
ไทยได้

อย่ำงไรก็ตำม ตลำดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2562 จะขยำยตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลำยประกำร 
ที่อำจส่งผลทั้งทำงบวกและทำงลบต่อกำรขยำยตัวนี้ ได้แก่
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ปัจจัยความเสี่ยง

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยความเส่ียง 
ต่าง ๆ  ทีม่คีวามซบัซ้อน และรนุแรงมากข้ึนในปัจจบัุน  บรษัิทฯ ตระหนกั
ดีว่าการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วน
ส�าคญัในการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ จงึส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดับ
มทีศันคตทิีดี่ต่อการบรหิารความเส่ียง และเข้าใจถึงความเส่ียงทีเ่กิดข้ึน
ในธุรกิจ ตลอดจนให้มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเส่ียงที่
เหมาะสม

ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึได้มกีารก�าหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการ 
บริหารความเส่ียงของบริษัทข้ึน โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ด�าเนินตาม
กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยกรอบการ
บรหิารความเส่ียงประกอบด้วย การระบุปัจจยัเส่ียง การประเมนิระดับ
ความเส่ียง การจัดการความเส่ียง และการติดตามส่ือสารอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ถึงการตดิตามความเส่ียงทีส่�าคญัอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าธรุกิจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

บรษัิทฯ ด�าเนนิการบรหิารความเส่ียงโดยใช้วิธกีารประเมนิตนเอง 
(Risk and control self assessment หรือ RCSA) และก�าหนด
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ส�าหรับความเสี่ยงที่
ส�าคัญ โดยบริษัทฯ ด�าเนินการ 2 ระดับควบคู่กัน ระดับที่ 1 คือ การ
ประเมินความเส่ียงต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย
จัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
เส่ียงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน
การตดิตามและรายงานสถานะความเส่ียงแก่ผูบ้รหิาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัททุกไตรมาส  ในระดับที่ 2 คือ
ระดับหน่วยงานก็มีการประเมินความเส่ียงเช่นกัน ซ่ึงปัจจัยเส่ียงที่
ส�าคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเส่ียงที่จะก�าหนด
แผนจัดการความเส่ียง รวมถึงรายงานสถานะของความเส่ียง ความ
ก้าวหน้าของแผนจัดการความเส่ียงให้กับฝ่ายบริหารและคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงทราบ การบรหิารความเส่ียงในวิถีดังกล่าว
จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในทุกระดับขององค์กรใน
เชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ในการบริหารจัดการความเส่ียง บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้าง 
รวมถึงบทบาทความรบัผดิชอบในการบรหิารความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน 

โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(GFPT Risk Management Committee) เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ
ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังให้การสนับสนุนและก�ากับดูแล
การพัฒนากระบวนการบรหิารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาแนวทาง
ในการบรหิารจดัการความเส่ียงเหล่านัน้ เพ่ือให้อยูใ่นระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดระดับความเส่ียงที่
ยอมรบัได้ไว้ทีร่ะดับปานกลางและระดับน้อย ดังนัน้ความเส่ียงทีอ่ยูใ่น
ระดับสูงมากและระดับสูง ต้องก�าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ิม
เติมเพ่ือลดความเส่ียงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส�าหรับปัจจัย
เส่ียงทีส่�าคญัทกุปัจจยัจะมกีารก�าหนดดัชนช้ีีวัดความเส่ียง (Key Risk 
Indicator หรือ KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมก�าหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ 
และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Department) ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพ่ือ
ท�าหน้าทีป่ระสานงานความเส่ียงและพัฒนากระบวนการบรหิารความ
เส่ียงในระดับบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนา
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทั้งยังมีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการผลกัดันให้การบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ มคีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมกีรอบการปฏบัิตสิอดคล้องกันทัว่ทัง้องค์กร

โดยที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทช้ันน�าในธุรกิจด้านอาหาร การ
ด�าเนินงานรวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับความ
เสี่ยงที่หลากหลายในหลายปัจจัยเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยง
ส�าคัญและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงรวม 7 ด้าน ดังจะได้กล่าว
ถึง ดังต่อไปนี้
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ความเสี่ยงที่สำาคัญ และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงด้านการตลาด 

การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�าเนนิธรุกิจให้ประสบความส�าเรจ็ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การเปิดช่องทางการตลาด และการ
ขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
เช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing), Social media ฯลฯ

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

รปูแบบการด�าเนนิชีวิตของผูบ้รโิภคในปัจจบัุนมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็ การพัฒนาผลติภณัฑ์ จงึมคีวามส�าคญั โดยต้องเร่งศกึษา
และท�าความเข้าใจถึงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้
บริโภคมากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่ม (High Value Added Products and Services) อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึง นวัตกรรมของผลติภณัฑ์ (Product Innovation) เพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ศึกษา
และตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อน�าผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้รโิภค รวมถึงวางแผนด้านการตลาด เพ่ือเสนอเป็นทาง
เลือกแก่ผูบ้รโิภค ซึง่ระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ บรษัิทฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

1.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของสภาพ 
เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก แนวทางในการด�าเนนินโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมอืง
ของประเทศมหาอ�านาจ อาท ิการถอนตวัจากสหภาพยโุรปของประเทศ
อังกฤษ (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองและวิกฤติธนาคาร
ในยุโรป ปัญหาหนี้เสียและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีน รวมถึงทิศทางและแนวนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศจาก
ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการชะลอตัวของการค้าโลกและความผันผวนของตลาดเงิน

การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทฯ ได้มหีน่วยงานเพ่ือตดิตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
และจัดท�ารายงานสถานการณ์ความเส่ียงในประเทศยุทธศาสตร์ทุก
ไตรมาส ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นส่วน
หนึง่ในการบรหิารความเส่ียง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
เพ่ือประเมนิผลกระทบจากเหตกุารณ์เส่ียง บรษัิทฯ มกีารพัฒนาสินค้า
ใหม่หรือสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม การเพ่ิมการส่งออกไปยังประเทศทั้งในและนอกอาเซียน
เพ่ือทดแทนเศรษฐกิจในประเทศทีช่ะลอตวั รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ในต่างประเทศส�าหรับการขยายการลงทุนในอนาคต

1.4 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธรุกิจมกีารแข่งขันกันมากข้ึน เพราะ มผีูป้ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายก็เน้นทีจ่ะเพ่ิมยอดขายและท�าก�าไรให้สูงข้ึน ประกอบกับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ย่อมส่ง
ผลให้มคีวามคล่องตวัในการเคลือ่นย้ายทรพัยากร เงินทนุ แรงงาน รวม
ถึงการค้าขายระหว่างประเทศทีจ่ะมขีนาดใหญ่ข้ึน ซึง่ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันทางธรุกิจ มกีารน�าสินค้าจากประเทศทีม่ต้ีนทนุการผลติต�า่กว่า
เข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศ
ที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการด�าเนินการของบริษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ 
และสร้างความแตกต่างในผลติภณัฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยต่ีางๆ เพ่ือ
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ 
มีการกระจายสนิค้าและเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย พร้อมทั้งพฒันา
รปูแบบการจดัส่งให้มปีระสิทธภิาพ เพ่ือลดความเส่ียงด้านการบรหิาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1.5 ความเสี่ยงจากภาวการณ์ขาดแคลนนำ้า

น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นตัวขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�้าในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรประเทศต่างๆ ท�าให้ความ
ต้องการใช้น�า้ทวีสูงข้ึน  รวมถึงสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงในปัจจบัุน  
ส่งผลให้ทรพัยากรน�า้เริม่ขาดแคลนและมคีณุภาพเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิม การขาดการวางแผนการใช้น�้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการขาด
การบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อาจท�าให้
เกิดปัญหาขาดแคลนน�า้ ซึง่น�ามาสู่การแย่งชิงการใช้น�า้ระหว่างชุมชน 
เกษตรกร และอตุสาหกรรม ดังนัน้ การด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ ทัง้การ
ผลิตและการเลี้ยงสัตว์ อาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและปริมาณ
น�า้ทีล่ดลง ซึง่จะส่งผลต่อคณุภาพของสัตว์และสินค้าทีบ่รษัิทฯ ผลติได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีแผนการก�าหนดปริมาณการใช้น�้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกข้ันตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น�้าเพ่ือ
น�ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น�้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธี
การ ระบบ หรือ เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือลดปริมาณการใช้น�้า และ
เพิม่ประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุม้คา่มากที่สดุ โดยที่ผา่นมา บรษิทัฯ มี
การน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ประมาณ 6 เปอร์เซน็ต์ของน�า้เสียในแต่ละวัน 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมบ่ีอน�า้บาดาลเพ่ือส�ารองน�า้ไว้ใช้ในพ้ืนทีโ่รงงาน 
โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น�้าบาดาลจากส�านักควบคุมกิจการ
น�้าบาดาล กรมทรัพยากรน�้าบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากร
ที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการขยายธุรกิจของ
องค์กร บรษัิทฯ ได้ให้ทัง้โอกาสและช่องทางให้พนกังานได้แสดงความ
สามารถ รวมถึงมโีครงการจดัฝึกอบรมสัมมนาทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในสายงานต่างๆ พร้อมทั้ง
ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการธ�ารงรักษาพนักงานที่
มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเป็น
ก�าลังส�าคัญต่อการด�าเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

2.2 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส�าคัญ ในเรื่องความสด สะอาด 
ปลอดภยั ของสินค้าเนือ้ไก่และสินค้าปรงุสุกมากข้ึน ดังนัน้การด�าเนนิ
งานของบรษัิทฯ อาจได้รบัผลกระทบ หากความเช่ือมัน่ของผูบ้รโิภคต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือ มีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ ระบบการจัดเก็บสินค้าจนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�างาน
ทีม่ัน่ใจได้ว่าผูบ้รโิภคสินค้าของบรษัิทฯ จะได้บรโิภคสินค้าทีม่คีวามสด 
สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง

ด้านความปลอดภยัของผูบ้รโิภค เป็นส่ิงทีบ่รษัิทฯ ให้ความส�าคญั
เป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง บรษัิทฯ ได้น�าเทคโนโลยสีมยั
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีที่
ตรวจพบส่ิงผิดปกติในระหว่างการด�าเนินการ ดังนั้น จึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง 
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
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ก�าหนดไว้ รวมทัง้มกีารจดัการให้มกีารตอบสนองต่อข้อร้องเรยีน หรอื 
การเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ�าเป็นอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้าเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลใน
การประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO 
9001:2000 ฯลฯ  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ 
ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์

การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเช่ือมั่นในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่
สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกทีร่ะบาดในฟาร์ม
เลีย้งไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลติของบรษัิทฯ แต่
ก็ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส�าคญั ทีจ่ะหลกี
เลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนือ่งถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถู่กจ�ากัด
สิทธิ ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มกีารบรหิารความเส่ียงโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เช้ือโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
ตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเล้ียงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่
สตัว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้
ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มกีารประเมนิหาปัจจยัเส่ียงของการเกดิโรค
ระบาด ตลอดจนการจดัท�าการเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning) เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จาก
มาตรฐานการผลติ แต่อาจได้รบัผลกระทบทางอ้อม  ซึง่เป็นผลกระทบ
ต่ออตุสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนือ่งถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�าหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกทีผ่่านมานัน้ ท�าให้บรษัิทฯ ไม่สามารถส่ง

ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�าเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ซ่ึง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น 
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย 
โดยปัจจยัทีม่ผีลต่ออปุสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี ้นอกจากความต้องการ
ใช้เพ่ือการผลติอาหารสัตว์แล้ว ยงัรวมถึงความต้องการน�าวัตถุดิบบาง
ประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�าไรใน
ตลาดซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ล่วงหน้า ซึง่ปัจจยัต่างๆ เหล่านีอ้าจส่งผล
ต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้ 
มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่
อาจท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่ิงเหล่านี้อยู่เหนือความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดิบอาจมคีวามผนัผวน ซึง่หากราคามกีารปรบัตวัสูงข้ึนจากที่
บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
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บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�านาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�าการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
รวมทัง้จดัหาแหล่งวัตถุดิบทีม่คีณุภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มปีรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มีการคาดการณ์
ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงข้ึนในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียม
มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดิบทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ 
ส�าหรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพ่ิมข้ึนได้ 
โดยการขออนมุตักิารปรบัข้ึนราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�าหน่าย ท�าให้การขอ
ปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาวัตถุดิบ
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2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มชีีวิตและผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี ้ถูกก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 
โดยปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่ออปุสงค์ประกอบด้วยก�าลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ 
รวมถงึความต้องการตามฤดูกาล ซึง่หากปรมิาณผลผลติมมีากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ากว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้มี
ความหลากหลาย และเพ่ิมมลูค่าในตวัสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื้อ
ไก่ และช้ินส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการควบคุม
ของบริษัทฯ ได้

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้ามัน 
เชื้อเพลิง

ในช่วงทีผ่่านมา ราคาน�า้มนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนอย่างมาก 
ซึง่ยากทีจ่ะหลกีเลีย่งผลกระทบจากภาวะความผนัผวนของราคาน�า้มนั
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทนุการขนส่งเกดิความผนัแปร ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน
เช้ือเพลงิด้วยระบบโลจสิตกิส์ โดยบรษัิทย่อยมโีรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง  
ที ่อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ีซึง่จะท�าให้ต้นทนุการขนส่งของกลุม่บรษัิทลดลง 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จาก
โรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไป
ยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ 
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

2.7 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญอย่าง
หนึ่งในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชันก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ 
ซึง่แม้ว่าทีผ่่านมาบรษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดมาตรการป้องกัน และระบบ
ควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
นั้นยังคงมีโอกาสเกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการเรียน
รู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพ่ือเข้า
ถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิด
การทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากร
ของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ พึงควรได้รับ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการต่อ
ต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
Collective Action Coalition: CAC ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการ
ประเมินความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึง
การเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน 
สามารถควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการ
กระบวนการท�างาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่
ชัดเจน ไม่ซบัซ้อนจนท�าให้เกิดปัญหารอยต่อการท�างาน มกีารส่งเสรมิ
และสนับสนุนในเรื่องจิตส�านึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้า
แสดงออกในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลบัของผูร้้องเรยีน มกีระบวนการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ เพ่ือ
เป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและ
มีความยุติธรรม มีการก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�าการทุจริต 
คอร์รปัชัน โดยบรษัิทฯ จะถือปฏบัิตติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ 
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน  

ธรุกิจอตุสาหกรรมนีเ้ป็นธรุกิจทีใ่ช้เงินลงทนุสูง หากเกิดเหตกุารณ์
ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�าให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้

การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทฯ มนีโยบายทีถื่อปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่ง เรือ่งการรกัษาสภาพ
คล่อง มีการควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการด�าเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง รวมถึงหามาตรการดูแล
สภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมุมมอง
ความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบความเส่ียงทีบ่รษัิทฯ 
ก�าหนดไว้

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากปี 2561 มีเหตุการณ์ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อความ
ผันผวนทางการเงินหลายเหตุการณ์ เช่น Brexit, การเลือกตั้งของ
สหรัฐอเมริกา แม้ผลกระทบที่เกิดขี้นจริงจะมีความผันผวนน้อยกว่าปี 
2560 ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงมีความตระหนักในเรื่องของการบริหาร
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งก�าไรใน
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้ง
ที่เป็นการส่งออกและการน�าเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ โดยในด้าน
ของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าข้ึนย่อมส่งผลต่อรายได้ทีล่ดลงเมือ่
แปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูง
ข้ึนเช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�าเข้าเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงโดยใช้เครื่องมือทางการ
เงิน โดยมีนโยบายท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contract ) ไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส�าหรบัรายการ
ค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�าให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทุนการ
ผลติทีชั่ดเจนและแน่นอน ช่วยให้การก�าหนดราคาขายมปีระสิทธภิาพ
ยิง่ข้ึน และเป็นหลกัประกันได้ในระดับหนึง่ ว่าบรษัิทฯ จะได้รบัผลก�าไร
ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีทั้งการซื้อวัตถุดิบ
และขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน เป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) บางส่วน ถ้ามีส่วนต่าง
เกิดข้ึนก็จะท�า Forward Contract ซึ่งสามารถลดความเส่ียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง และบริษัทฯ 
มีการก�าหนดเพดานการรับความเส่ียงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยเพดานความเส่ียงเป็นค่าการค�านวณทางสถิติ ได้แก่ Value at 
Risk บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะ
เศรษฐกิจและปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่นและอตัรา
ดอกเบ้ียอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องท�าให้
ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมเงินผ่านสถาบัน
การเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการ
ผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการ
เงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงด้วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้อย่าง
สม�่าเสมอ และได้ท�าการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
ตลอดมา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสัดส่วนโครงสร้างหนี้
สินทีม่อีตัราดอกเบ้ียคงที ่และหนีสิ้นทีม่อีตัราดอกเบ้ียลอยตวั ให้อยูใ่น
ระดับทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เงินทนุ รวม
ทั้งสภาวะและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มี
การพิจารณาใช้เครือ่งมอืทางการเงินเพ่ือบรหิารความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบี้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest 
Rate Swap) ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะ
การณ์ในขณะใดขณะหนึง่ เพ่ือช่วยลดต้นทนุ และความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ
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4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้อง  

ในปัจจุบันกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดมากข้ึน การฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานและชื่อเสียง บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลาย
ประเทศ ปัจจบัุนแม้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบ
ก�าแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่
ประเทศผู้น�าเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี
เกิดข้ึน เช่น การก�าหนดโควต้า การเพ่ิมมาตรการด้านสุขอนามัย 
รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานการน�าเข้าให้สูงข้ึน การที่จะเปิดตลาด
ใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท�าได้ง่าย 
หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบาย
ปกป้องอตุสาหกรรมการปศสัุตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลีย่นแปลง
ปัจจยัดังกล่าว อาจมผีลกระทบต่อต้นทนุการผลติ ยอดขายและความ
สามารถในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อมอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างครบ
ถ้วนจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance) และเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัทย่อยหลาย
บริษัท จึงมีการก�าหนดตัวแทนของแต่ละบริษัท เพื่อท�าหน้าที่รวบรวม
และจดัท�ารายงานการปฏบัิตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance 
Checklist) ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือใช้สอบทานการ
ด�าเนนิธรุกจิให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้และเพ่ือป้องกัน
การกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา ทั้งนี้หน่วย
งาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและรายงานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์  
เป็นที่ทราบกันดีว่าความเส่ียงต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

องค์กรเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ สามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว รุนแรง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้าและบริการให้
แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร หากบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียลดความเช่ือถือและไว้วางใจในองค์กร นอกจากนั้น ช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ขององค์กรยงัมผีลต่อการตดัสินใจเลอืกซือ้สินค้าของผู้
บรโิภคในปัจจบัุน นอกเหนอืจากการพิจารณาจากคณุภาพของสินค้า 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส�าคัญของชื่อเสียง และภาพ
ลักษณ์ขององค์กรมาโดยตลอด โดยค�านึงและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การบริหารความเสี่ยง

เพ่ือลดความเส่ียงในด้านช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องค์กร บรษัิทฯ 
จงึได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งของการก�ากับดูแลกิจการทีดี่  การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้น
ให้ความส�าคัญกับจรรยาบรรณ บทบาท และหน้าที่ ตลอดจนสิทธิ 
เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และ
เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา 
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุก
รปูแบบ รวมถึงส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุกิจทกุข้ัน
ตอน (Business Chain) นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมนีโยบายด�าเนนิธรุกิจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) ภายใต้หลกัพ้ืนฐานทางจรยิธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อนัน�าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจ ที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
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6. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทจ�านวน 678,551,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.12 ของจ�านวน
หุ้นทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษัิทฯ จงึท�าให้กลุม่ตระกูลศริมิงคล
เกษม สามารถควบคมุมตทิีป่ระชุมผูถื้อหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบังคบับรษัิทฯ 
ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ค�าชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลัก
เกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
ยุติธรรม โดยที่ผู้มีอ�านาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ละผลการกระท�าของตนต่อผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียกับบรษัิทฯ 
ทกุราย รวมถึงผูถื้อหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลูกค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

นอกจากการบริหารความเส่ียงที่มีสาระส�าคัญ บริษัทฯ ยังให้
ความส�าคญักับความเส่ียงทีเ่กิดข้ึนใหม่ แม้ว่าความเส่ียงดังกล่าวจะยงั
อยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส�าคัญ แต่บริษัทฯ ก็ให้ความส�าคัญ โดยผลจาก
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
ในเรือ่งความเส่ียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความ
เส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดิีจทิลั (Digital Transformation)  
และความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extream 
Weather Events) รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเส่ียงที่เกิดข้ึน
ใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท 
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

7.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและวิธีการท�างานที่
พ่ึงพิงเทคโนโลยดิีจทิลัมากข้ึน การน�าระบบอตัโนมตัมิาใช้ทัง้ในโรงงาน
และกระบวนการผลติ รวมถึงแนวโน้มการเช่ือมโยงข้อมลูของอปุกรณ์
และส่วนงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผล
ให้การด�าเนนิธรุกิจมคีวามเส่ียงต่อภยัคกุคามทางไซเบอร์มากข้ึน เช่น 
การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือ ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) การท�าลายข้อมลูโดยผูท้ีไ่ม่ได้รบัอนญุาต หรอืน�าข้อมลู
ไปใช้ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อ
เสียงของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึภยัคกุคามทางไซเบอร์ ซึง่มคีวามหลากหลาย
และมีผลกระทบที่รุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน จึงได้ด�าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกผู้ไม่
หวังดีรุกราน โดยเริ่มจาก มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแผนส�ารอง
ฉุกเฉนิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น บรษัิทฯได้ปรบัปรงุระบบเครอื
ข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพ่ือหลีกเลี่ยงการล้มเหลว
ของระบบ โดยส�ารองระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย 
(Server) เพ่ือให้ระบบสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาส
ล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) 
การตรวจทานการให้สิทธิต์ามก�าหนดระยะเวลา การส�ารองข้อมลูและ
การออกแบบการกู้คืนข้อมูลจากเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด 
ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม
ถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยอีย่างถูกต้องและ
มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์
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7.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนประกอบส�าคัญของระบบธุรกิจ 
และเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการก�าหนดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใด เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ อาทิ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การให้บรกิารขนส่ง การท�าการตลาดและการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
ซึง่ในระยะยาว การเปลีย่นแปลงดังกล่าว เป็นความเส่ียงทีอ่าจส่งผลต่อ
รปูแบบการด�าเนนิธรุกิจและช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบเดิม จนท�าให้
บรษัิทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้อาจเป็นโอกาสใน
การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน�ามาพัฒนาการท�างาน 
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน อาทิ การน�าเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพ่ือหาส่ิงที่จะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) 
และเน้นการบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจสูงสุด

7.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�าไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้าท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดข้ึนแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบและระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ด�าเนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี้  
จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ารองในการด�าเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการก�าหนดผู้ด�าเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�าเนินการ
ติดตามข้อมูลและสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ 
รายงานต่อคณะผูบ้รหิารอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือพิจารณาเตรยีมการรบัมอื
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ารองอย่างต่อเนื่อง
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HEALTHY 
AND DELICIOUS
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รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีกำรตกลงเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรตำมธุรกิจปกต ิ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัต ิ
การทำารายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีดี่ โดยผ่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยรวมถงึมาตรฐานบัญชีทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี   
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจเข้าท�ารายการระหว่างกันที่มีเง่ือนไขการ
ค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะ
สม เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก   

ความสมเหตุสมผลของรายการ

โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
ก�าหนดอ�านาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนด นอกจากนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทาน การท�ารายการ
ระหว่างกันของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยกับบรษัิททีเ่กีย่วข้อง และบุคคล
ที่เก่ียวโยงกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถอืประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็น
ส�าคัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2561 นั้น 
เป็นรายการที่มีเง่ือนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการ
อนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ารายการ ทั้งนี้ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีต่รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าทีส่อบทานแล้วและมคีวามเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็น
ไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การทำารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานก�ากับดูแลอืน่ในเรือ่ง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�านึงถึงความสมเหตุสมผล 
ความเหมาะสม ในเง่ือนไขทางการค้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายได้รบัการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ แต่อย่างไรก็ตาม การท�ารายการ
ระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรอืข้ันตอน
การอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ารายการระหว่างกัน  ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น 
ของการท�ารายการ /  

เงื่อนไขการก�าหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ากัด / 
มีผู้บริหารร่วมกัน

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

-
-
-

0.93
7.92
2.16

537.98
651.27

0.60
23.89
17.82
63.55

-
-
-

0.42
7.92
2.11

530.39
767.41

0.60
22.20
17.82
75.46

• เป็นบริษัทที่ขายไก่เนื้อ / 
ก�าหนดราคาตามสัญญา 
โดยอิงราคาตลาด

• เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ส�านักงาน / ก�าหนดราคา
โดยผู้ประเมินอิสระ

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด /  
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า 1.12 2.62 1.12 2.62 เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง /ก�าหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง

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

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า

-
-

     -
0.48

-
-

0.02
0.48

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน 
เพื่อท�าฟาร์มเลี้ยงไก่ / ก�าหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง

4. บรษัิท กรงุไทยเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ จ�ากัด/  
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ขาย
2. ซื้อ
3. รายได้อื่น

-
-
-

20.46
2,237.37

6.47

-
-
-

-
2,021.79

-

เป็นบริษัทที่มีความช�านาญ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบข้าวโพด
ในการผลิตอาหารสัตว์ / 
ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

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

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

1.47
0.36
0.07

1.47
0.36
0.07

1.34
0.36
0.05

1.34
0.36
0.05

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่พัก 
/ ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

6. Nichirei Food Inc. /  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

1,133.11
0.21

1,133.11
0.21

1,549.64
0.02

1,549.64
0.02

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่
แปรรูป / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

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

1. ขาย 888.71 888.71 869.31 869.31 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่
แปรรูป / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

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

1. ขาย 1.73 1.73 1.29 1.29 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่ / 
ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /  
กรรมการและผู้ถือหุ้น  
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย 44.74 91.24 35.49 86.21 ตามรายงานประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติ
ให ้บริ ษัทฯ และบริ ษัทย ่อย  
รบัความช่วยเหลอืทางด้านการ
เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ 
วงเ งินกู ้ยืมไม ่ เ กิน 2 ,000  
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบก�าหนด
ช�าระ มกราคม 2567 
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โครงสร้างการถือหุ้น

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น ณ 28 ธันวาคม 2561 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ทุนจดทะเบียน 

เรียกชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ

มูลค่าตลาด 

ร้อยละถือหุ้นโดยต่างด้าว

 

:  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

:  1,400,000,000 บาท

:  1,253,821,000 บาท

:  1,253,821,000 หุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)

:  15.05 พันล้านบาท

:  14.39% (≤49.00%) 

10%

1%

14%

54%

21%

กลุ�มตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

นักลงทุน
สถาบันต�างประเทศ

นักลงทุนไทย
รายย�อย

นักลงทุนรายย�อย
ต�างประเทศ

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�านวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์  
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247) 

(1) หมายเหตุ:

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)      678,551,640 54.12%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด       69,917,973 5.58%

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

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

5. STATE STREET EUROPE LIMITED       23,110,445 1.84%

6. นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล       20,000,000 1.60%

7. นายก้องภพ ลิมทรง       20,000,000 1.60%

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED       17,082,900 1.36%

9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC       13,183,580 1.05%

10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC       10,830,200 0.86%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก      949,392,788 75.72%

GRI 102-5
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บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด*หมายเหตุ:

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงาน ณ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�าดับ 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�าดับ 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 44,857,200 3.58%

9. นายขจร          ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

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

11. นายเจษฎา       ศิริมงคลเกษม 37,621,000 3.00%

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 56,399,200 4.50%

18. นายพิษณุ              ศิริมงคลเกษม 64,000,000 5.10%

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 678,551,640 54.12%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด  
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

(1) หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  
จึงไม่สามารถค�านวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติ และข้ึนอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และ
สภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�าหนดอัตราข้ันต�่าแต่อย่างใด โดยในปี 2561 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีรายได ้
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจ�านวน 393.04 ล้านบาท และบริษัทร่วมจ�านวน 49.00 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

 2556 2557 2558 2559 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) 0.43 0.61 (0.17) 0.41 0.26

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.35 0.40 0.25 0.30 0.30

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%) 82.14 65.63 N/A 73.38 117.48
(1)
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คณะกรรมการบร�ษัท

ฝ�ายผลิตไก�ชำแหละ

ฝ�ายแปรรูป

ฝ�ายผลิตภัณฑ�อาหาร

ฝ�ายวางแผน

ฝ�ายคลังสินค�า

ฝ�ายพัสดุ

ฝ�ายประกันคุณภาพ

ฝ�ายซ�อมบำรุง

ฝ�ายไฟฟ�า-เคร�่องเย็น

ฝ�ายก�อสร�าง

ฝ�ายพัฒนาคุณภาพ

ฝ�ายว�จัยและเพ��มประสิทธิภาพ

ฝ�ายระบบน้ำดี - น้ำเสีย

ฝ�ายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร

สายงานการผลิตและการตลาด

ฝ�ายขายต�างประเทศ

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานการผลิตและการตลาด)
5

ฝ�ายโรงงาน
(ผู�อำนวยการฝ�ายโรงงาน)

8

สายงานการเง�น
3

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

สายงานจัดซื้อไก�เนื้อ
4

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานจัดซื้อไก�เนื้อ)

สายงานบร�หาร
2

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

9
(ผู�อำนวยการฝ�ายขายต�างประเทศ)

ฝ�ายขายภายในประเทศ
2

(รักษาการผู�อำนวยการฝ�ายขายภายในประเทศ)

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายจัดซื้อไก�เนื้อ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหา พ�จารณาค�าตอบแทน 
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ1

รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 2

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานนักลงทุนสัมพันธ�
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ�)

7

6
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

ฝ�ายบัญชี (ผู�จัดการอาวุโสฝ�ายบัญชี)

ฝ�ายธุรการ

ฝ�ายสารสนเทศ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายห�องปฏิบัติการ

ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

11

และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

ฝ�ายจัดซื้อทั่วไป

ฝ�ายจัดซื้อระวางสินค�า

ฝ�ายพัฒนาระบบงาน ERP

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
10

(ผู�อำนวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน)

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 74
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การจัดการ

ในปี 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริษัท 

2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ, 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 

3) ผู้บริหาร

(1) 
หมายเหตุ: น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้มีอ�านาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร

4. นพ.สาธิต      กรเณศ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

5. นายปารเมศ   เหตระกูล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

6. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

7. นางสมสิริ      อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

8. น.ส.วรรณี       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท

9. นายสุจิน       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ
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2.   คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.สาธติ        กรเณศ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก�ากับดูแลกิจการ

2. นายปารเมศ    เหตระกูล กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

3. นายธนาธปิ     พิเชษฐวณชิย์โชค กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

4. นพ.อนนัต์       ศริมิงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

5. นายสจุนิ        ศริมิงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:    นายฉัตรชัย  รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นายเจษฎา            ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายกิตติชัย     ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. น.ส.วิวรรยา       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. น.ส.ปภิญญา       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายวงศกร       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. น.ส.จุฑามาส      อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:    นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ:

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

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

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
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายนามกรรมการและผู้บริหาร

จ�านวนหุ้น

ณ 29 ธ.ค. 2560 ณ 28 ธ.ค. 2561
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 59,801,080 - 59,801,080 - - 4.77%

10.  นางปรานี             ภาคสุข 1,193,930 - 1,193,930 - - 0.10%

11.  นายกิตติชัย         ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

12.  น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

13.  น.ส.จุฑามาส        อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 - 5,000,000 - - 0.40%

14.  นายฐิติ                วรรณเชษฐ์ - - - - - 0.00%

15.  นายอาทร            เอื้อพอพล 1,000 - 1,000 - - 0.0001%

16.  นายธีระศักดิ์      เปี่ยมสุภัคพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.0001%

17.  น.ส.รัชนีกร   ปวิตรปก - - - - - 0.00%

รวม 220,930,590 - 220,930,590 - - 17.62%

หมายเหตุ:    การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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คณะกรรมการบริษัท

1.    นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
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. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
10. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

การถือหุ้นในบริษัท
33,000,000 หุ้น หรือ 2.63% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
พี่ชาย นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
พี่ชาย นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
พี่ชาย นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
พี่ชาย น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
อา นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

• ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

อายุ : 78 ปี BOD *

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

BOD
AC

NRGC
RMC
EC

*
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2.   นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 3.    นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์ 
• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
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)

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
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. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
8. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
9. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
10. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
11. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
12. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย
13. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท
30,349,500 หุ้น หรือ 2.42% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

การถือหุ้นในบริษัท
4,134,080 หุ้น หรือ 0.33% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องชาย นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องชาย นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

• รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
• กรรมการผู้จัดการ

• กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ : 69 ปี อายุ : 67 ปีBOD EC *BOD ECNRGC
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5.   นายปารเมศ  เหตระกูล4.   นพ.สาธิต  กรเณศ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  

University of Hartford, Connecticut, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุน  

CFA, the Institute of Chartered Financial Analysts,  
Virginia, USA

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก 

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

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
- ไม่มี - 

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

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
- ไม่มี -  

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

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี - ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

การถือหุ้นในบริษัท
50,000 หุ้น หรือ 0.004% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (21 ปี)

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (14 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

• กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปีอายุ : 66 ปี AC AC** NRGC NRGC
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7.  นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย6.   นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประถมศึกษา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

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

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. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
6. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ 

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
- ไม่มี -   

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

การถือหุ้นในบริษัท
2,500,000 หุ้น หรือ 0.20% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี - ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
- ไม่มี -

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (11 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

• กรรมการบริษัท• กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปีอายุ : 54 ปี AC BODNRGC EC
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9.    นายสุจิน ศิริมงคลเกษม8.   น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

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

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

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
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. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร

ประสบการณ์การทำางาน / ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�าเข้าสินค้าและจัดซ้ือเคมีภัณฑ์ 

บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

การถือหุ้นในบริษัท
59,801,080 หุ้น หรือ 4.77% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

การถือหุ้นในบริษัท
10,100,000 หุ้น หรือ 0.81% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (16 ปี)

ปีที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ
18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (16 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
SCBS Global Investment: Trend and Tool

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -

• กรรมการบริษัท
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

• กรรมการบริษัท

อายุ : 48 ปีอายุ : 61 ปี BOD BOD RMCNRGC EC
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BITE
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GOOD 
GOVERNANCE
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ ดีของ 
บริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1
 

และข้อก�าหนดขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา

2 
(OECD) รวมไปถึงมกีารปรบัให้มคีวามสอดคล้องกับหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
3

ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนนิธรุกิจส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และ
ก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายและแนวปฏบัิตเิป็นประจ�าทกุปี เพ่ือให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพ
แวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า 
(Governing Body) และได้ศกึษาหลกัปฏบัิตติาม CG Code จนเข้าใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวม
แล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ เป็นผูป้ระเมนิการ
ปฏบัิตติามหลกัการปฏบัิตใิน CG Code เพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีระบวนการ
ที่ได้ปรับใช้หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) 
และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการทีดี่ของทกุคนในองค์กร ท�าให้บรษัิทฯ ได้รบัผลการประเมนิการ
ก�ากับดูแลกจิการทีดี่ของบรษัิทจดทะเบียน ประจ�าปี 2561 อยูใ่นระดับ 
“ดีเลศิ” โดยได้รบัสัญลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลแห่งชาติ 
จ�านวน 5 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. อีก
ทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกัน

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในปี 2561

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1  นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษัท การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชี ก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพ้ืนฐานของบรษัิทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบัง
คับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�าคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ ทันกาล 
และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค�าวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ผล
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่อง
ทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ 
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

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

GRI 102-18
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1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบรษัิทฯ และ
หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ
อนมุตัจิากผูถื้อหุ้น บรษัิทฯ จะเรยีกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณไีป

คณะกรรมการมนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นทกุกลุม่ 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้
ภายในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นมกีารช้ีแจงรายละเอยีดข้ันตอนการ
ลงทะเบยีนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�าหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละ
ประเภท รวมถึงก�าหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่าง
เต็มที่ และจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัทฯ 

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

1.2.1 การดำาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือบุคคลผูม้คีณุสมบัตเิพ่ือรบัการพิจารณาแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�าถามทีเ่ก่ียวข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษัิทก�าหนด และได้เปิดเผยให้ผูถื้อ
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) บรษัิทฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมการ ถึงก�าหนดวันประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น วันก�าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นรบัทราบทนัท ีภายในวันทีม่กีารประชุมคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับ วัน / เวลา / สถาน
ที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อม
ระบุถึงค�าช้ีแจง เหตุผลประกอบความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม 

4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบ ซึง่เป็นชุดเดียวกับทีไ่ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่
ผูถื้อหุ้นทางไปรษณย์ีลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวัน
ประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้งให้มีการ
ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า 8 วัน
ก่อนการประชุม 

1.2.2 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

2) บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง และจดัระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3) บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ 
กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ 
แบบ ค. (ส�าหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก�าหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบ
ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน ค�า
แนะน�าข้ันตอนการมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และ
ผูถ้อืหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 
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4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพวิเตอร์ 
และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล  

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

6) บรษัิทฯ ก�าหนดให้มผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึง่เป็นอาสา
สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�าหน้าที่ผู้แทน
ของที่ประชุมเพ่ือเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น 

7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล

8) บริษทัฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�าเนินการประชมุผู้ถือหุ้น ขัน้
ตอนการออกเสียงลงมต ิรวมทัง้สิทธกิารออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้สิทธแิก่ผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

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

10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส

11) บริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

1.2.3 การดำาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

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

3) บรษัิทฯ เผยแพร่การบันทกึภาพพร้อมเสียงในลกัษณะส่ือวีดิทศัน์ 
แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอค�าถาม เป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันส้ินปี ระหว่างวันที ่28 กันยายน ถึง 29 ธนัวาคม 2560 และเมือ่
ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มผีูถื้อหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ 
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะ
กรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบรษัิทฯ พร้อมก�าหนดวันประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�า
ปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. โดยก�าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และ
มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และ
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2561 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษา
องักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 นับเป็น 34 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ 
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 นับเป็น 14 
วันก่อนวันประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2561 จดัข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 
5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�านวน 702 ราย 
นับเป็นจ�านวนหุ้นทั้งส้ิน 857,322,672 หุ้น คิดเป็น 68.38% ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 พร้อมภาพและเสียงที่บันทึก
การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2561

จากการด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ดัง
กล่าว บรษัิทฯ ได้รบัการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ด้วยคะแนน 97 
คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัและดูแลให้มกีารปฏบัิตต่ิอผูถื้อหุ้นทกุราย
อย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และไม่มผีูถื้อ
หุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

2.1  มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทฯ มมีาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้
บรหิาร พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ เพ่ือป้องกันการกระท�าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
ภายใน โดยได้ก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และข้อ
ปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานเมื่อแรกเข้าท�างาน โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่
สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ

4

 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 เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ และเป็นข้อมลูทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษัิทฯ หรอืการเข้าผกูพันตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทีเ่ก่ียวข้อง
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 โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 

บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิ
ชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการท�างานกับบริษัทฯ 
แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วง
รู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รกัษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าบุคคลเหล่านัน้จะใช้ความระมดัระวังรกัษาความลบัและข้อมลู
ภายในท�านองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

• การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากร
ของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�าถามเก่ียวกับข้อมูลที่
ส�าคญัทางธรุกิจ โดยทีต่นไม่มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควร
แนะน�าให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน�าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2559 รวมถงึบุคคลตามมาตรา 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 ช่ัวโมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว (Blackout Period) 

4    กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ 
   ของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้รับ ครอบครอง หรือ 
   สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้อง บุตร ญาติสนิท และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย เป็นต้น
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• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส�าคัญ คนใดกระท�าผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่ส่อ
ไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเส่ือมเสียและความเสีย
หาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�านวน
หลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลนั้น) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ

5

 ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ
เพ่ือจดัท�าบันทกึการเปลีย่นแปลงและสรปุจ�านวนหลกัทรพัย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะ
กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิด
เผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไม่มเีหตกุารณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด 

อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคูม่อืจรยิธรรมธรุกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกับการจะซือ้จะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน 
และภายหลงัการซือ้ขาย หรอืด�าเนนิการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกั
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

2.2  การกำากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบรษัิทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดข้ึนได้
หลายรปูแบบ ดังนัน้ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องไม่รบัเงินหรอืประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคล
ใด อันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัทฯ

2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�านัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรอืบุคคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ธรุกจิ ยกเว้นการให้การเลีย้งรบัรองทาง
ธุรกจิตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบรษัิทฯ ซึง่แนวทางปฏบัิตดัิงกล่าวนี ้ได้ถูกน�าไปใช้เป็นพ้ืนฐานการ
ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.2.3 การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ 

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้
ถือหุ้นหรอืมอี�านาจจดัการในกิจการทีแ่ข่งขันกับธรุกิจของบรษัิทฯ อนั
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�าไร ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบรษัิทฯ ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

5  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�างานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

2.2.5 การทำาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว 
ครอบครวั หรอืในนามนติบุิคคลใดๆ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อน
เข้าท�ารายการ อกีทัง้ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีม่ส่ีวนได้
เสียเป็นผูอ้นมุตัใินการตกลงเข้าท�ารายการหรอืกระท�าการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท�ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ก่อน
ท�ารายการ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2.6 การทำารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ารายการระหว่างกันทกุรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนมุตัิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท ตามล�าดับ โดย
การพิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm’s 
Length Basis) มีการก�าหนดราคาตามการด�าเนินธุรกิจปกติ และ
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณารายการทีต่นมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไม่มเีหตกุารณ์ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ารายการ
ระหว่างกันแต่อย่างใด

2.3  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บรษัิทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงคูส่มรสและบุตร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ มหีน้าทีร่ายงานการมส่ีวนได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลทีม่คีวามเก่ียวข้องทีเ่ข้าข่ายการมส่ีวนได้เสีย รายการทีเ่ก่ียว
โยงกัน หรอืรายการทีเ่ก่ียวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่สินทรพัย์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง โดยให้ยดึแนวปฏบัิตติามกฎระเบียบของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�า
เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท หรอืทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัทิกุ
ครัง้ก่อนท�ารายการ โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา 
หรอืไม่มสิีทธอิอกเสียงในการลงมตใินวาระทีเ่ก่ียวกับการมส่ีวนได้เสีย
ของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�าเนารายงาน
การมส่ีวนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ 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

ทัง้นี ้ข้อมลูการด�าเนนิการ การปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสีย เรือ่งการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสียกลุม่ต่างๆ ของ บรษัิทฯ 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเตบิโตและผลตอบแทนทีดี่ให้ผูถื้อหุ้นอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถึงสภาวะความเส่ียง
ในปัจจบัุนและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมลูค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมไปถึงการให้ข้อมลูทีถู่กต้องและการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการปฏบัิตต่ิอพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธมินษุยชน เพ่ือให้พนกังานได้รบัผล
ตอบแทนทีย่ตุธิรรมและสวัสดิการทีเ่หมาะสมไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด มกีารอบรมให้ความรู ้พัฒนาศกัยภาพ
อย่างสม�่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ในระดับราคาทีเ่หมาะสม เพ่ือให้ลกูค้ามคีวามพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุง่พัฒนาและรกัษาสัมพันธภาพทีย่ัง่ยนื 
มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการ
ควบคมุดูแลการปฏบัิตติามข้อตกลงทีไ่ด้ให้ไว้กับลกูค้าอย่างเคร่งครดั และปฏบัิตต่ิอลกูค้าด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือซึ่งกันและกัน รวมถึงมี
กระบวนการและข้อตกลงทีเ่ป็นธรรม และจดัให้มรีะบบการควบคมุดูแลมใิห้มกีารน�าข้อมลูของคูค้่าไปเปิดเผยหรอื
น�าไปใช้เพ่ือด�าเนนิธรุกิจโดยวิธทีีผ่ดิกฎหมาย รวมถึงการคดัเลอืกคูค้่าทีม่คีวามโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของคู่ค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก�าหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่อง
การช�าระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็น
ธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท�าผิด
กฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้าในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกิจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ควบคูกั่บการเตบิโต
ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบใน
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส�านึก และรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่อง
ทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จาก
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 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

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และกำากับดูแลกิจการ

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

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ หรอืช่องทางอืน่ใด ทีไ่ด้รบั
แจ้งเบาะแส หรอืรบัเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ จากผูม้ส่ีวนได้เสียของบรษัิทฯ 
บริษัทฯ จะท�าการพิจารณาเบ้ืองต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 

จะด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ พิจารณาด�าเนินการ 
รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�าผิด ทุจริต (Fraud) 
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�าเนินการ
ประสาน เสนอเรือ่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�าเนนิการ และ
น�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

ส�าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน 
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย
พิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการ
กระท�าผดิหรอืไม่ และอยูใ่นความผดิระดับไหน เพ่ือทีจ่ะได้ก�าหนดบท
ลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดย
เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความ
ลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ 
Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล์ หรือส่ง
เป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่บริษัทฯ ก�าหนดความ
รับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมีรายละเอียดก�าหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็น
พนักงานใหม่แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีนหรอื
ผูท้ีแ่จ้งเบาะแส รวมถึงผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ
ว่า บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับการเก็บข้อมลูของผูร้้องเรยีน และ/หรอืผู้
แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รวมถึงเรือ่งทีร้่องเรยีนเป็นความลบั และได้ก�าหนดข้ันตอนการรบัเรือ่ง
และการสอบสวน ซึง่เรือ่งร้องเรยีนดังกล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ในปี 2561 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไม่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนการกระท�าผดิ
ทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�าผิด
จรยิธรรม หรอืเกิดกรณเีก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบรษัิทฯ อนัเนือ่ง
มาจากการบรหิารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกีรณทีีก่รรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการก�ากับดูแลกิจการที่ผิด
พลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1  นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให ้มีการเป ิดเผยข ้อมูลส�าคัญ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

6 

 อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ 
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน ตามมาตรา 56 
ทั้งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และรายปีล่าช้า

4.2  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่
ข้อมลูทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

3) เว็บไซต์ของบรษัิทฯ (www.gfpt.co.th) ซึง่บรษัิทฯ ได้จดัให้มช่ีอง
ทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผูถื้อหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรบัข้อมลูข่าวสารทีบ่รษัิทฯ 
มีการอัพเดทอย่างสม�่าเสมอ

4.3  นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์  
        ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข ้อมูลข่าวสาร ส่ือโฆษณา หรือส่ือ
ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง 
โดยมุ่งเน้นการส่ือสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

6  ข้อมูลขั้นต�่าของบริษัท ที่ระบุใน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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4.4  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ และประชาชนท่ัวไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบรษัิทฯ การประชุมแถลงข้อมลูผลการด�าเนนิงานในแต่ละไตรมาส 
การประชุมร่วมนกัวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศพัท์ การท�าโรดโชว์ใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อกีทัง้ บรษัิทฯ ได้จดัท�าค�าอธบิายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
: MD&A) เป็นรายไตรมาส และวารสารนกัลงทนุ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้บุคคล
ทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลู และเข้าใจผลประกอบการได้ดียิง่ข้ึน  ซึง่การให้
ข้อมลูใดๆ เก่ียวกับบรษัิทฯ ต้องอยูบ่นพ้ืนฐานข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ถูกต้อง 
และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับ
มอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมลูข่าวสารหรอืให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน
หรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด  
อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
ได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนัก
วิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2561 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2561 จ�านวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 5

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 6

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting) 36
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏบัิติ
ไว้ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย 

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

4) คณะกรรมการบริ ษัทต ้องมีความหลากหลายของทักษะ
ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ โดยประกอบด้วย ผูท้รงคณุวุฒใินธรุกิจของบรษัิทฯ 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 2561 บรษัิท จเีอฟพีท ีจ�ากัด (มหาชน) มกีรรมการ
จ�านวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

• กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน (คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวน
คณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะ
กรรมการบริษัท)

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 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 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) กรรมการบรษัิท (รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นผูบ้รหิารสูงสุด) 
ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
ในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท 

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย
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5.1.3  คุณสมบัติตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1) เป็นผู้มีอาวุโส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1.4  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม 
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก�าหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�าหนดของนิยาม
กรรมการอสิระ ของ ก.ล.ต. ในเรือ่งสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก�าหนด
ร้อยละ 1)

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรกึษาทีไ่ด้รบัเงินเดือนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระ 
รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวาม
สัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการทางการ
ค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกับสินทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป 
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่าตามวิธกีารค�านวณมลูค่าของรายการ

ทีเ่ก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ โดยให้
นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่คีวามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรพัย์สิน ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษัิทฯ 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงินเดือนประจ�า หรอืถอืหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ให้ตดัสิน
ใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการให้กรรมการอิสระสามารถท�างาน
ร่วมกับคณะกรรมการทัง้หมดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และแสดงความ
เห็นได้อย่างอิสระ
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5.1.5 วาระการดำารงตำาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�าแหน่งนานที่สุดออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้น
จากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถื้อ
หุ้นให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ 

 โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตัง้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ซึง่ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�านวน 3 ราย จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษัิทเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าจ�านวนกรรมการที่
ครบก�าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�าดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบรษัิท โดยจะแต่งตัง้เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ได้รบัเลอืกตัง้ในล�าดับถัดลงมามคีะแนน
เสียงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบุคคล ซึง่มคีณุสมบัตแิละไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ใหม่จะมวีาระการ
ด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี้ 
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 
          คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บรษัิทฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการมหีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นหัวหน้าและผูน้�าคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 
ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

• บรหิารจดัการและควบคมุการด�าเนนิกิจการทีเ่กีย่วข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

• พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป

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

• การด�าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้
จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วง
ทีท่�าให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
ทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษัิท พิจารณา
อนมุตัไิว้ โดยการอนมุตัริายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



97Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง                   
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการแยกต�าแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้

1) ประธานกรรมการ

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

• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทมกีารลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท
น�ามาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.2  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
        ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเก่ียวกับการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ 
แผนธรุกจิ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเส่ียง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งติดตามให้มีการน�าไปปฏิบัติ และจัด
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี

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

4) ตดิตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�าคัญ 
เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม 
การค�้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สิน รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็น
ไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ทั้ง
ด้านการด�าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่ส�าคัญได้
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9) ก�ากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�าคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่อง
ทางการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
กรรมการบรหิาร ฝ่ายจดัการ  และก�าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ 
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน 
เพ่ือช่วยในการก�ากับดูแลกิจการให้บรรลวัุตถุประสงค์ทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่

11) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

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

13) คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือ
กรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

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

5.3  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง 
ในการวินิจฉัย อีกทั้งได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�าหนดให้สมาชิกส่วน
ใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ปัจจบัุน บรษัิท จเีอฟพีท ีจ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

3) คณะกรรมการบริษทั แตง่ตัง้กรรมการอสิระ 1 ทา่น เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระการดำารงตำาแหน่ง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยจะครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่งในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้น พร้อมกับการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

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

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและการสอบบัญชี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบ
ถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษัิทฯ และดูแลการบันทกึบัญชีให้มคีวามถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส 

3) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการท�ารายการระหว่างกัน

• ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพ่ือท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี

ด้านการตรวจสอบภายใน

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

2) ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพ

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

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

5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และงบ
ประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือมุ ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ 

6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท�าหน้าที่ผู ้ตรวจ
สอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในได้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณาเรือ่งทีม่คีวามเส่ียงสูงทีอ่าจน�าไปสู่เรือ่งทจุรติคอร์รปัชัน 
และก�าหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน 

2) ให้ความเห็นเกีย่วกับนโยบายการบรหิารความเส่ียง และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด 

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
จัดการความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
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ด้านอื่นๆ

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัสมยั
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมนิตนเอง และเอกสารอ้างองิ
เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชันของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป

การประชุม   : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
          และกำากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน 
และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3) คณะกรรมการบริษทั แตง่ตัง้กรรมการอสิระ 1 ทา่น เป็นประธาน
คณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ

4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 1 คน ท�า
หน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากบัดูแลกิจการ ทีพ้่นต�าแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งใน
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับ
ดูแลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ที่เข้าด�ารง
ต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

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
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ใน
กรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ�าเป็นที่ยัง
ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการ
ใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมูลราย
ช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ท�าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�าเนียบ IOD 
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) เป็นต้น หากมกีารเสนอรายช่ือเดิมใน
กรณทีีค่รบวาระการด�ารงต�าแหน่ง จะมกีารค�านงึถึงผลการปฏบัิติ
งานของต�าแหน่งนั้นๆ

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

5) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6) จดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนือ่งในการบรหิารที่
เหมาะสม ส�าหรับต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7) ก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�าทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

9) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ด้วยตนเอง เป็น
ประจ�าทกุปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษัิท

10) ปฏบัิตกิารอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท
มอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

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

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ารายงานการก�าหนดค่า
ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

1) ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษัิทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

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

5) จดัให้มกีารประชาสัมพันธ์เรือ่งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ

6) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี
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ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

1) จดัท�าคูม่อืจรยิธรรมธรุกิจ เพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู ่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรับปรุงคู ่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะ
สมอย่างสม�่าเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�าหนดที่เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ช้ีแจงข้อซักถามและตีความ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัย

6) ดูแลการสร้างจิตส�านึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติ

7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพ่ือทราบเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ใน
กรณีที่มีเรื่องส�าคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ รวม
ทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏบัิตแิละข้อเสนอแนะ เพ่ือปรบัปรงุแก้ไข
ตามความเหมาะสม

การประชุม   : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หมายเหตุ    : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 
18 ม.ค. 2561 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็น คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

5.3.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการอสิระ กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ/หรอื
พนักงานในกลุ่มบริษัท

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน 
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถแต่งตั้งพนักงานของ 
บริษัทฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

วาระการดำารงตำาแหน่ง

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

2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยจะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นพร้อมกับการ
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลง ให้คณะ
กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณาและระบุความเส่ียงที่ส�าคัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการ
ด�าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพ
ลกัษณ์ เป็นต้น  รวมถึงพิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
พร้อมจัดท�าคู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง  

2) ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเส่ียง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวน
ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ ประกอบ
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธลีดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการจัดการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี

6) มีอ�านาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเตมิในเรือ่งเก่ียวเนือ่งกบัการ
บริหารความเสี่ยงได้

การประชุม   : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.3.4  คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก

วาระการดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบรหิาร มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ก�าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพ่ือน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา

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

3) ด�าเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมมีอ�านาจส่ังการ ถ่ายทอด วางแผน และด�าเนินกิจการ
ของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

4) มีอ�านาจในการพิจารณาเรื่องที่ เ ก่ียวกับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ และมีอ�านาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น 
กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้

5) มีอ�านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการ
ด�าเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

6) มอี�านาจในการพิจารณาก�าหนดข้อปฏบัิต ิข้อบังคบั ระเบียบหลกั
เกณฑ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

7) มีอ�านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�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

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้มกีารประชุมเป็นประจ�าทกุเดือน 
โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�าหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งก�าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
อย่างไรก็ตาม การก�าหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับความส�าคัญของวาระการประชุมที่จะ
ต้องน�าเข้าพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ากับ ควบคมุและดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนือ่ง
และทันการณ์

5.4.2 การพิจารณากำาหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
จดัการ ร่วมกนัพิจารณาเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
เข้าสู่วาระการประชุม

5.4.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทเป็นผู้
จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการตดัสิน
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 
วันท�าการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.4.4 การดำาเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�าเนินการประชุม ซึ่งขณะด�าเนินการประชุม 
จะส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ

5.4.5 การนับองค์ประชุม

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด�าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส�าหรับการนับ
องค์ประชุม กรณทีีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม ก�าหนดให้ต้อง
มีจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะ
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพ่ิมเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเป็น
คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็นอสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้มโีอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพ่ืออภปิรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 4 ครั้ง
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
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10 ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 10 ครั้ง 1 ครั้ง

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

2. นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

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

3. นพ.อนันต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

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

4. นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

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

5. นายปารเมศ   เหตระกูล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

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

6. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

10/10 5/5 2/2 - - 0/1

7. นางสมสิริ     อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

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

8. น.ส.วรรณี     ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 9/10 - - - - 1/1

9. นายสุจิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

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



106 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

5.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�า
ปีผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้
อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิด
ชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการทีม่กีารจดัท�าข้ึน ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้อ
เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�านวน 
9 ท่าน เป็นจ�านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอตัราซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทย่อย จ�านวน 650,000 บาท 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน สอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทช้ันน�าในประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดท�าขึ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�านวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 
56,251,479 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการและกรรมการอิสระ  
 บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ 
บริษัทย่อย รวม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

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

นพ.สาธิต กรเณศ 650,000 - 650,000

นายปารเมศ เหตระกูล 585,000 - 585,000

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย 585,000 130,000 715,000

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

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000
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5.6  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  
        คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และประธานกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ 
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ�าปี

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานคณะกรรมการบรษัิท ทัง้
รูปแบบประเมินรายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�า
ทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมนิตนเองของคณะ
กรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7 มาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมนิในภาพรวม
ไว้ในรายงานประจ�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 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บรษัิทฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือประเมินถึงการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานกุารบรษัิทจะจดัส่งแบบการประเมนิดังกล่าวให้กรรมการแต่ละ
ท่านด�าเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือท�าการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้
ส�าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน�ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการท�างานของคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และ
รายบุคคล ในปี 2561 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์
กับฝ่ายการจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้
บริหาร พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8

 ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�าคญั ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

7   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
8   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 )
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ขั้นตอน

บรษัิทฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือประเมินถึงการด�าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง พบว่าผลการประเมนิการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.6.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�า การก�าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
การวางแผนและผลปฏบัิตทิางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 

ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย9

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือประเมินถึงการด�าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 
หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�าผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก�าหนดความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนต่อไป

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ในภาพ
รวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

9   แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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10   แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่

 10

 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ากรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.2  แผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งเพ่ือเตรียมความ
พร้อม เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้
บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�าถึงแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้
บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้
บรหิาร เลขานกุารบรษัิท ตลอดจนผูบ้รหิารระดับสูงอืน่ๆ ในเรือ่ง
หลกัการก�ากับดูแลกิจการ การปฏบัิตหิน้าที ่และการพัฒนาความ
รู้ด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5.8  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษัิท ได้มกีารจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท�า
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
โดยมสีายการรายงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก�าหนด
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การท�ารายการระหว่างกัน การ
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน 
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งข้อสรุป/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนนิการในด้านต่างๆ 
โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

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

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�า
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

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

3) สอบทานรายงานทางการเงิน 

4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

5) จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐาน 

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน

8) จัดท�าหรือสอบทานงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�าปี 2561
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5.9  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิท ได้มกีารแต่งตัง้ น.ส.จฑุามาส องิโพธิชั์ย ซึง่
ได้จบการศกึษาระดับปรญิญาเอก สาขาบรหิารธรุกิจดุษฎบัีณฑิต และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ 
(หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการบริษัท และหลักสูตรผู้
ปฏบัิตงิานเลขานกุารบรษัิท) เป็นเลขานกุารบรษัิท ตามมาตรา 89/15 
ของพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ้น 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�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ 
ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ  : ข้อมลูของเลขานกุารบรษัิท ปรากฏในเอกสารแนบ 1  ของ
รายงาน 56-1 ประจ�าปี 2561
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TASTE
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คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบ
การควบคุมภายใน เพราะเป็นส่ิงส�าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่าย
บริหาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยรวม 
บรษัิทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนนิงาน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏบัิตงิานและสามารถวัดผลได้ มกีารจดัโครงสร้างองค์กรทีจ่ะ
ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�า
หน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท�ารายการเก่ียวโยง 
เพ่ือช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนือ่ง โดยบรษัิทฯ จดัให้มสีายงานตรวจสอบภายในทีม่อีสิระในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน มีความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน

สาระสำาคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
ที่ได้กำาหนดไว้มีดังนี้

1. บรษัิทฯ ได้ก�าหนดภาระหน้าทีอ่�านาจการด�าเนนิการของผูบ้รหิาร 
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิาน ผูต้ดิตามควบคมุ และการประเมนิผลออกจาก
กันเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ท�าให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน ป้องกันการกระท�าทีไ่ม่สุจรติ หลกีเลีย่ง
การละเมิดลิขสทิธิ์และมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จึง
มกีารก�าหนดข้ันตอนการปฏบัิตงิานในแต่ละธรุกรรม โดยค�านงึถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 2561 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
การเลอืกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

2. สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2561

3. สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ด�าเนนิการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานการเข ้าท�ารายการและการเป ิดเผยข้อมูลเก่ียว
กับรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ว่าเหมาะสม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียของบรษัิทฯ ความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศไว้

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

7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติ คอร์รปัชัน รวม
ทั้งก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน
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8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
และความเห็นของผู ้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�า
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู ้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือ
ให้ผู ้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเก่ียวกับ
บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มี
อยู่ของบริษัทฯ

10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีความถ่ีในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจ
สอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ารง
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่ง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มี
ความน่าเชื่อถือ และได้จัดท�าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
การเข้าท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสม
เหตุสมผล ส�าหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็น
รายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่
สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
เหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน
ประจ�าปี การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส�าคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่าง
เป็นอิสระ

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มกีารประเมนิความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี ตามกรอบการควบคุม
ภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO 
(The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread 
Way Commission)  ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีม่คีวามสัมพันธ์
กัน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสม 
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีช้ีวัดผลส�าเร็จ 
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธภิาพในการปฏบัิตงิานสอดคล้องกับเป้าหมายของบรษัิทฯ 
ก�าหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ก�าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับธรุกิจทีอ่าจท�าให้ไม่บรรลวัุตถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียง
ของบรษัิทฯ อย่างสม�า่เสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ บริษัทฯ มี
การประเมนิ และวิเคราะห์ความเส่ียงทัง้จากภายในและภายนอก 
มีการจัดท�าดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator / KRI)  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า  ส�าหรับความเสี่ยง
ระดับองค์กรและความเส่ียงระดับหน่วยงานที่ส�าคัญทุกรายการ 
ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การด�าเนนิงาน การเงิน การ
ปฏบัิตติามกฎระเบียบและความปลอดภยั ด้านช่ือเสียง ด้านอืน่ๆ 
และ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงเป็นประจ�า นอกจากนี ้มกีารทบทวนปัจจยัเส่ียง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี
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3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน 
และมีคู ่มือ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
ของบรษัิทฯ และการปฏบัิตงิานในปัจจบัุน รวมทัง้มกีารสอบทาน
ผลการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั คูม่อือ�านาจ
ด�าเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน เพ่ือให้
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการน�า
ข้อมลูทีส่�าคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการข้อมลูของผูบ้รหิาร หรอื
ผูม้ส่ีวนได้เสียต่างๆ มคีวามครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายใน
เวลาทีเ่หมาะสม เพ่ือใช้ในการตดัสินใจทางธรุกจิ รวมทัง้มกีารจดั
ให้มีระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารภายในบริษัทฯ 
ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค�าส่ัง และคู่มือการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
หน่วยงานนกัลงทนุสัมพันธ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีป่ระสานงานกับนกั
ลงทนุต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนนิงานและการลงทนุ
ของบรษัิทฯ ด้วยช่องทางการตดิต่อรวดเรว็และเข้าถึงได้ง่าย เช่น 
Website ของบริษัทฯ, E-mail เป็นต้น

5. การติดตามประเมินผล 

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและ
การเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบ และประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี เพ่ือให้มั่นใจว่า
ส่ิงที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที

จากกรอบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้มีการน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภาย
ในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบ
การควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว 

มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่
ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจ มีแนวทางการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล ทีส่อดคล้องกับมาตรการป้องกันการทจุรติคอร์รปัชัน 
มีมาตรการการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เก่ียว
โยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว 
เนือ่งจากมกีารตรวจสอบและประเมนิผลความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุปี 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 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วย
งานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้
ก�าหนดไว้ และในกรณพีบข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัจะมกีารรายงาน
ให้คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 
ได้ท�าการประเมนิและให้ความเห็นเก่ียวกับบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย โดย
ในรอบปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยม
สุภัคพงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านข้ันตอนการ
พิจารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมท�าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคมุภายใน ให้มี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ข้ึน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ 
อย่างมีคุณภาพ
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ
จัดการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะสร้าง
ความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับ
บริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนิน
งาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการ
จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน 
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�านโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดการฝึก
อบรมให้ความรูท้กัษะในการปฏบัิตงิานแก่พนกังานเพ่ือให้พนกังานได้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏบัิตไิด้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธภิาพ 
ทัง้ยงัจดัให้มคีูม่อืพนกังาน ก�าหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้เพ่ือ
ให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเส่ียง 
โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงให้แต่ละฝ่าย
งานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง 
การระบุประเภทความเส่ียง การวัดความเส่ียง การควบคุม การลด
ความเส่ียง รวมท้ังติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธผิล โดยมกีารบรหิาร
ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงท�าหน้าที่ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มี
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีการทบทวน
งานของฝ่ายบริหารความเส่ียง ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมินประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงาน การจัดการบริหารความเส่ียง โดยน�ากรอบแนวทางของ 
COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) 
และกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารความเส่ียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้บริษัทฯ เกิด
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมส�าคัญที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ด�าเนินการ
ไปในระหว่างปี 2561 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและระบุความเส่ียงที่ส�าคัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการ
ด�าเนินงาน ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพ
ลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)  
พร้อมจัดท�าคู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง

2. ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเส่ียง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวน
ความเส่ียงของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ ประกอบ
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)  

3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกนั และวิธลีดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการจัดการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

5. ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี

6. มีอ�านาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเตมิในเรือ่งเก่ียวเนือ่งกบัการ
บริหารความเสี่ยงได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 201-2, GRI 205-1
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สำาหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้แบ่งความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่

1.    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เป็นความเส่ียงในเชิงกลยทุธ์และนโยบายทีส่�าคญัของบรษัิทฯ ซึง่
อาจเกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้า
หมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การ
ปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามใน
ด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2.    ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) 

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ข้ันตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการบริหารความเส่ียงที่
บรษัิทฯ มกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง โดยจะต้องระบุความเส่ียงทีส่�าคญั 
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมและก�าหนดแผนในการลดหรือ
ป้องกันความเส่ียงเพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้ เหมาะสม
กับธุรกิจ ส�าหรับความเสี่ยงที่ส�าคัญ หน่วยงานจะระบุดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามความเสี่ยงและเพื่อให้แน่ใจ
ว่าความเส่ียงอยูใ่นระดับทีย่อมรบัได้หรอืเกิดการจดัการแก้ไขอย่างทนั
ท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น

3.    ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนิน
งานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจัดหา
แหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพ่ือลดความเส่ียงที่
อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความเสี่ยงที่เกิด
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ 
มีธุรกรรมทางการเงินทั้งในรูปของสกุลเงินท้องถ่ิน และเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส�าหรับรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากผลกระทบที่จะเกิด
ข้ึน รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียง เช่น 
Forward Contract เป็นต้น

4.    ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
       (Compliance Risk) 

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึง
ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ทีส่�าคญั โดยได้มกีารดูแลและตรวจสอบให้มกีารด�าเนนิ
การให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.    ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์  
       (Reputational  Risk)

เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของสาธารณชน ซึ่งยากแก่
การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือ
เก่ียวพันกับประเด็นทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะหนึง่
ขณะใด  ในการบรหิารความเส่ียงด้านช่ือเสียง บรษัิทฯ จงึยดึหลกัการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�าคัญ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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6.    ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk) 

เป็นความเส่ียงอันได้แก่ ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน เป็นผู้มี
อ�านาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่
ส�าคัญได้เกือบทั้งหมด

7.    ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

เป็นความสูญเสียที่เกิดข้ึนจากความเส่ียงที่ยังไม่ได้ปรากฏข้ึนใน
ปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต เนื่องจาก สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเส่ียงประเภทนี้เป็นความเส่ียงที่เกิดข้ึนอย่าง
ช้าๆ มีความถ่ีของการเกิดต�่าแต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะส่งกระทบอย่าง
รนุแรง  ความเส่ียงทีเ่กิดข้ึนใหม่นีม้กัจะเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง
ทางการเมอืง กฎหมาย สังคม เทคโนโลย ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
หรือ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความ
เส่ียงประเภทนีอ้าจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจบัุน ตวัอย่างเช่น ความ
เส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเส่ียงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extream Weather Events) และ  
ความเ ส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital 
Transformation) เป็นต้น
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GOOD 
NUTRITION
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GOOD 
ENVIRONMENT



นโยบายธุรกิจ 

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�าของ
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถใน
การตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคม 

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจปกติที่ยั่งยืนโดยค�านึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนด
ทางการต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท 
เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถ
อยูร่่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

การบริหารอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561 (Thailand 
Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นปีทีี ่2  
ติดต่อกัน โดยเป็นรางวัลส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่น โดย
ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018
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การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน

การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน ถูกก�าหนดข้ึนเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการ เริ่มจากการ
พิจารณากรอบนโยบายธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
ก�าหนดข้ึน เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏบัิตพัินธกิจหน้าที ่ให้บรรลสูุ่เป้าหมาย ดังวิสัยทศัน์ทีอ่งค์กรก�าหนด ประกอบ
ด้วยวิถีการก�ากับดูแลกิจการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาลให้ด�าเนนิธรุกิจปกตทิีค่�านงึถึงความต้องการและความคาด
หวังจากปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียองค์กรทุกประเภท ผสานด้วยการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเฝ้า
ระวัง ควบคุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม อันจะน�าไปสู่กระบวนการด�าเนินการสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด โดยตลอดกระบวนการ
วางแผนการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ด�าเนินการภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร

เศรษฐกิจ

สิ�งแวดล�อม

สัง
คม

GFPT
GOAL

กา
รบร
�หารความเส่ียง

การกำกับดูแลก
ิจก

าร

ความปลอดภัย
ของอาหาร คุณภาพ

ความเชี่ยวชาญ

พันธมิตร

ความรับผ�ดชอบ

นวัตกรรม

ความพ�งพอใจ SO
CI

AL

GRI 102-42, GRI 102-46
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ ค�านงึถึงผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีอ่าจเกิดข้ึน
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคล และ/หรือสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่บุคคล และ/หรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึง
ให้ความส�าคัญในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพ่ือช่วยให้มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ท�าให้เข้าใจถึง
ความคาดหวัง และความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสีย ลดเหตทุีก่่อให้เกิด
ปัญหา ไม่สร้างภาระซึง่กันและกัน เอือ้เฟ้ือเก้ือกูลให้คณุภาพแวดล้อม
ต่างๆ ดีข้ึน เพ่ือการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น กระบวนการ
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเกิดข้ึน
และก�าหนดให้จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนด
ประเด็นส�าคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้

โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ

2. รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบ
จากการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหา
และข้อคิดเห็น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ เช่น การส�ารวจความพึงพอใจ, การตอบ
แบบสอบถาม, การจดักิจกรรมและการจดัประชุมในรปูแบบต่างๆ 
รวมทั้ง การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

3. น�าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้างต้น
ทั้งหมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯ ตามล�าดับ 

4. หาแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญตามล�าดับการ
วิเคราะห์ข้างต้น พร้อมทั้งการตอบสนองต่อปัจจัยความต้องการ
จากข้อมูลทั้งหมด เท่าที่บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ และไม่
ก่อให้เกิดภาระต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. ด�าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญและ
ปัจจัยความต้องการข้างต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ปรบัปรงุแนวทางการบรหิารจดัการธรุกิจทีค่�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสีย
ทกุกลุม่โดยน�าหลกัเกณฑ์ของ GRI Standard มาเป็นตวัช้ีวัดด้วย

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์กรสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: SDGs) 
ซ่ึงจากการพิจารณาพบว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ อาทิ

1. การจดัการน�า้และสุขาภบิาล (Clean Water and Sanitation) 
มีแบบแผนปริมาณการใช้น�้าอย่างเหมาะสม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงมีการจัดการ
น�้าเสียอย่างมีความรับผิดชอบ  

2. การจ้างงานทีม่คีณุค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ (Decent 
Work and Economic Growth) มกีารจ้างงานทีใ่ห้ความเท่า
เทียม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ มีการจ่ายค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการด้านต่างๆ และสนับสนุน
ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยใน
สถานที่ท�างานที่ดี

3. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืน (Responsible 
Consumption and Production) ให้ความส�าคญัในเรือ่งของ
คณุภาพความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร เพ่ือให้ผูบ้รโิภคมี
ความมัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ มคีวามปลอดภยัต่อการ
บริโภคและถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• การส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น 

• การพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า
ของผู้บริหาร เพื่อเข้าถึง
ทุกปัญหา และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

• สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน 

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดระยะ
เวลา 

• รักษาความพึงพอใจของลูกค้า

• การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า 
และผลิตภัณฑ์

• มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จาก
แหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า 

• ควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อการก�าหนดราคาเป็นไป
อย่างยุติธรรม 

• มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

• การส�ารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น 

• การจัดอบรม พัฒนาความรู้ 
ส่งเสริมศักยภาพ และความ
สามารถในการปฏิบัติงาน 

• การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ต่างๆ

• คู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ 

• ประกาศค�าสั่ง / ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
บอร์ดกิจกรรม หรือระบบ
อินทราเน็ต

• ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าจ้าง 
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ 

• การจัดการสภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่ดี ปลอดภัย  
ถูกสุขอนามัย 

• การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน                                                                                                                                         

• ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

• ความน่าเชื่อถือจากประวัติการ
เกิดข้อพิพาทแรงงาน

• การจัดการต่อข้อร้องเรียนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

• เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม

• มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

• จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

• เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานและแรงงาน
ทุกระดับ สามารถแสดงความสามารถเสนอ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้ 

• จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี ปลอดภัย 
มีการดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ท�างานของพนักงานและแรงงานให้ดียิ่งขึ้น 

• เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน 
เข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงานและ
แรงงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น 

• เปิดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ 
ให้ชัดเจน 

• ผู้บริหารมีการประชุมร่วม
กับคู่ค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และ
เพื่อรับทราบปัญหา และ
หารือถึงแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกับคู่ค้า

• ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการ
ด�าเนินธุรกิจ

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 
และเงื่อนไขการช�าระหนี้อย่าง
เคร่งครัด ตรงต่อเวลา

• ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ

• ก�ากับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล 
และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�าเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

• แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ และความไว้
วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหาแนวทาง
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สามารถจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง), ผู้ถือหุ้น, 
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ 
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ากับดูแลกิจการ 

• การเปิดเผยช่องทางติดต่อ
เลขานุการบริษัทและหน่วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

• การสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต
แนะน�าการลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วไปจากส�านักงาน ก.ล.ต. 
เป็นประจ�า

• ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

• ผลตอบแทนทางการเงิน 
(เงินปันผล และมูลค่าหุ้น)

• การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล

• ความโปร่งใส และความถูกต้อง
ของข้อมูล

• ก�ากับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล 

• ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ด้วยความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น 

• กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
และการพัฒนาชุมชน

• จัดให้มีหน่วยงานชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบด�าเนิน
การตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน 
การจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการรายงานผลตาม
ล�าดับขั้น

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้การค�านึงถึง
ชุมชนและสังคม ทั้งบริเวณใกล้
เคียงและส่วนรวม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึง
การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

• ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเคร่งครัด 

• ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน การ
ติดตามผล และการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล�าดับขั้น 

• จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้างความ
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้บริษัทฯ สามารถ
เข้าถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท�าให้เกิดการแลก
เปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

• ช่องทางการรบัข้อร้องเรยีน และ
การรบัฟังความคดิเห็นจากผูม้ี
ส่วนได้เสียต่างๆ ทัง้ลกูค้า ชุมชน 
สังคม แวดล้อม และหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชนทีใ่ห้การ
ดูแลควบคมุเรือ่งส่ิงแวดล้อม 

• ด�าเนนิธรุกิจภายใต้การค�านงึถึง 
ส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

• มกีารจดัการภายในสถานประกอบ
การเรือ่ง ขยะ แม่น�า้ล�าคลอง ไม่ก่อ
ให้เกิดการแพร่เช้ือโรค 

• ทีพั่กอาศยัทีอ่ากาศดี ปลอดโปร่ง
ไม่มกีลิน่รบกวน

• ด�าเนนิธรุกิจตามนโยบายส่ิงแวดล้อม  
ทีม่กีารทบทวนความเหมาะสมสม�า่เสมอ 

• สร้างจติส�านกึ ส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรให้มคีวาม
รบัผดิชอบ ค�านงึถึงเรือ่งผลกระทบต่างๆ ต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 

• ให้ความส�าคญัต่อการศกึษา ป้องกนั และจดัการ
ต่อทกุกระบวนการด�าเนนิธรุกิจทีส่ามารถส่ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• ให้ความส�าคญัต่อการจดัการรบัเรือ่งร้องเรยีนที่
เก่ียวกับผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงการ
ตดิตามผล 

• ก�าหนดหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ และการรายงานต่อ
ผูบั้งคบับัญชา ตามล�าดับข้ัน

ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

เมือ่พิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสียกลุม่ต่างๆ สามารถก�าหนดเป็นประเด็นส�าคญั (Materiality) และประเมนิ
นัยส�าคัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

B2 B1

C9 C5 C4

C8

A3

B2 B1

C1

A1 C2

C7

เศรษฐกิจท�องถิ�น ความหลากหลายและโอกาสแห�งความเท�าเทียม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อเสียง (ภาพลักษณ�)

ข�อพ�พาทแรงงาน

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ

น้ำทิ�ง และของเสีย

มลอากาศ

C6 A2 B3

เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร ใบประกอบกิจการ)

กลไกการร�องทุกข�
ด�านสิ�งแวดล�อม

C3 การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การกำกับดูแล 
และการดำเนินธุรกิจ
ด�วยความเป�นธรรม

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค�า

สำคัญน�อย

สำ
คัญ

น�อ
ย

ผลกระทบต�อบร�ษัทฯ สำคัญมาก

สำ
คัญ

มา
ก

กลไกการร�องทุกข�ด�านสิทธิมนุษยชน

เศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม สังคม

ผล
กร

ะท
บต

�อผ
ู�ส�ว

นไ
ด�เ

สีย

ความมั่นคงต�อการดำรงชีว�ต

GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ประกอบกับแผนการบรหิารความเส่ียงธรุกิจผนวกกับพันธกิจและ
กลยทุธ์ทีอ่งค์กรก�าหนดไว้ สามารถช่วยให้บรษัิทฯ เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการ
ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้า
หมายธรุกิจตามทีไ่ด้ตัง้ไว้ และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังท�าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่า
และความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นค�า
ตอบที่สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for 
EXCELLENCE” 

SO
C
IA
L

ECO
N
O
M
IC

ENVIRONMENT

EXCELLENCE

ลูกค�า พนักงาน

ผู�ถือหุ�น

คู�ค�าธุรกิจชุมชนและสังคม

สิ�งแวดล�อม

เป�นผู�ผลิตสินค�าคุณภาพ
ที่ลูกค�าให�การยอมรับและเชื่อมั่น

เป�นที่ทำงานคุณภาพ
ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง
และความไว�วางใจในอนาคต

เป�นหลักทรัพย�คุณภาพที่ผู�ถือหุ�น
รับทราบถึงธรรมาภิบาล

เป�นผู�ประกอบธุรกิจคุณภาพ
ที่คู�ค�าเชื่อถือในจร�ยธรรม

เป�นผู�ประกอบการคุณภาพ
ที่ชุมชนสามารถพ�่งพ�ง

เป�นธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 
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1.  เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้า 
     ให้การยอมรับและเชื่อมั่น

การผลิตสินค้า 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจาก
เนื้อไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเช่ือว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจ
ส�าคญัและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาธรุกิจอย่างยัง่ยนื ตลอดระยะการ
ด�าเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูป
ในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน�้าเพ่ือเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตร
อาหารไก่และมรีะบบการเลีย้งไก่เนือ้ทีม่ปีระสิทธภิาพเพ่ือให้ได้ต้นทนุ
การเลีย้งไก่ทีต่�า่ลง การตรวจรบัรองมาตรฐานการบรหิารคณุภาพการ
ผลติเนือ้ไก่แปรรปูในทกุๆ ข้ันตอนการผลติ มรีะบบตรวจสอบย้อนกลบั
ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความ
มัน่ใจในมาตรฐานคณุภาพสินค้าเนือ้ไก่ของบรษัิทฯ ในทกุกระบวนการ
ผลติ การพัฒนาของบรษัิทฯ ทีผ่่านมานัน้ มุง่เน้นการสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มี
คณุภาพดี มคีวามปลอดภยัทางด้านอาหารและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผู้น�าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความส�าคัญใน
เรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” 
เป็นพ้ืนฐานส�าคัญยิ่งของการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกัน
คุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิต
ปลายทาง และส่ือสารด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ใน
เรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลักในการด�าเนินงาน ดังนี้

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับคณุภาพและความปลอดภยัในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�าแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบ
ครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�าหน่าย เพ่ือให้
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยจดัให้มกีารด�าเนนิงานในการควบคมุคณุภาพในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส�าคัญ

การทดสอบคุณภาพทั้ งทางกายภาพและ
ชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัด
เลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ฟาร์มเล้ียงไก่ และ
กระบวนการผลิต

การบริหารอย่างยั่งยืน

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ชำแหละและแปรรูป

ฟาร�มเลี้ยงไก�

อา
หา
รส
ัตว
�



130 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

โรงงานผลติอาหารสัตว์เป็นจดุเริม่ต้นของคณุภาพความปลอดภยั 
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบรษัิทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพ่ือท�าหน้าทีท่ดสอบคณุภาพและรบัรองวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพ่ือควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคณุค่าโภชนาการให้อยูใ่นระดับทีเ่พียง
พอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรอืสารตกค้างต่างๆ ทีม่ผีลต่อคณุภาพ
สัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความ
แม่นย�า และได้ผ่านการรบัรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏบัิติ
การ ISO 17025 (General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

ข้อกำาหนดท่ัวไปว่าด้วยความ
สามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ

ISO 17025 

GMP
HACCP
ISO 9001

ISO 22000
Global GAP
UFAS
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โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

โรงงานแปรรปูเนือ้ไก่มคีวามส�าคญัมากเนือ่งจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพ่ือส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
ในทุกข้ันตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค 
นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร
สากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยา
ฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ“ห้องปฏิบัติ
การทางจุลชีววิทยา” เพ่ือทดสอบเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์
ที่บ่งช้ีถึงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของ
ยาปฏิชีวนะ เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพ
และความปลอดภยั โดยฝ่ายห้องปฏบัิตกิารได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025: 2005 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ช้ในการรบัรองความ
สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้รับครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการ
รับรองเพ่ิมข้ึนเรื่อยมา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองความสามารถรวมทั้งส้ิน 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภท
ตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่
รวดเร็ว เพ่ือช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการ
พัฒนาวิธีการทดสอบข้ึนใหม่ที่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือลดภาระการ
จดัการสารเคม ีและลดปัญหาส่ิงแวดล้อมแต่ยงัคงไว้ซึง่ผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นย�าเช่นเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการที่
มีความสามารถตามข้อก�าหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025: 2005 ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับ

การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการ
ทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพ่ือประกอบการขอ Health 
Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความส�าเร็จต่างๆ อันได้แก่

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

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

• ประกาศเกียรตคิณุ ห้องปฏบัิตกิารร่วมมอืการทดสอบทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• โล่ประกาศเกียรตคิณุ ห้องปฏบัิตกิารทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ซึง่รางวัลแห่งความส�าเรจ็ทัง้หมดนีไ้ด้แสดงถึงการพัฒนาและการ
รกัษามาตรฐาน และท�าให้เกิดการไว้วางใจจากลกูค้า และผูบ้รโิภคมา
อย่างต่อเนื่อง 

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก มกอช. 
และรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

เพือ่สร้างความม่ันใจแก่ลกูค้าและผู้บริโภค

ถงึคุณภาพและความปลอดภยัทางอาหาร 

โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งเป็น

มาตรฐานสากลท่ีใช้ในการรับรองความ

สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ

สอบเทียบ
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Pecking objectBale activity Perching activity

Environmental Enrichment 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความส�าคัญอย่างมาก 
ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารท่ีดีมีโภชนาการ มีน�้าอย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 
(Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ 
วางมาตรการป้องกนัโรค ก�าหนดและควบคมุการใช้ยาวัคซนีและเคมภีณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 
โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Environmental Enrichment ในการ

เล้ียงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพ

สัตว ์ ให ้กับไก ่  โดยการเสริมสภาพ

แวดล้อมท่ีดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ ไก่

แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและ

สัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากอง

ฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดนิ นอน เพือ่สร้าง

กิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของ

ร่างกาย ลดความเครียดในไก่ได้
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หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งสวัสดิภาพสัตว์ในการด�าเนนิธรุกิจ
มาอย่างต่อเนือ่ง ฟาร์มเลีย้งไก่ของบรษัิทฯ ได้ปฏบัิตติามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices 
: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทาง
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของส�านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก
ส�าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็น
มาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�าหรับการผลิต
เนื้อไก่เพ่ือการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว 
ซึง่บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการทกุข้ันตอนโดยค�านงึถึงความสุขของไก่ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิว
และกระหาย (มรีะบบการเลีย้งทีใ่ห้อาหารและน�า้เพียงพอ) มอีสิระจาก
ความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มี
อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกัน
โรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็น
อยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการ
เลี้ยงดูที่ไม่ท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับ
ไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

จากการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรม
ปศสัุตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน

สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ตั้งแต่การเลือกสถานที่การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต 
การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรม
พนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
มาจากฟาร์มทีม่คีณุภาพ ถูกสุขอนามยั ปราศจากยาปฏชีิวนะและสาร
ตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ

ความเป�นอิสระของไก� 5 ประการ

1. อิสระจากความหิว 2. อิสระจากความรู�สึก
ไม�สบาย 

3. อิสระจากความเจ็บปวด

ไก�ทีเ่ลีย้งมีอสิระจากความหวิ 

กระหาย และการให�อาหารไก�

ทีถ่กูต�องตามหลักโภชนาการ

ที่ดี

และความกระหาย  บาดเจ็บ และเป�นโรค 
4. อิสระในการแสดง

พฤติกรรมตามปกติ
5.อิสระจากความกลัว

และความทุกข� 

ไก�ท่ีเล้ียงมีอสิระจากความไม�

สะดวกสบาย อนัเนือ่งมาจาก

สภาวะแวดล�อม มีการระบาย

อากาศในโรงเร�อนที่ดีและไม�

เลี้ยงเบียดเสียดหนาแน�นจน

เกินไป

ไก�ทีเ่ลีย้งมอีสิระจากความเจบ็

ปวด การบาดเจบ็ หร�อเป�นโรค 

โดยมีระบบการป�องกันโรคทีด่ี 

และใช�อปุกรณ�อย�างเหมาะสม 

ไก�ทีเ่ล้ียงมีอสิระจากความกลัว

และความทุกข�ทรมาน ด�วย

สภาวะการเลีย้งดท่ีูไม�ทําให�เกิด

ความทุกข�ทรมานทางจ�ตใจ

ไก�ที่เล้ียงมีอิสระการเป�นอยู�

อย�างธรรมชาติ และมีความ

สบายตามธรรมชาติของไก�

บริษัทฯ  ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่

Good Agriculture Practices : GAP
Genesis GAP
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ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเป��อน

ตรวจสอบสุขภาพ

ไก�เนื้อ
1 2 3 4 5 6

ไก�สด
ตรวจสอบอุณหภูมิ

ชิ�นส�วนไก�
ตรวจสอบสี

ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป
ตรวจสอบโลหะ

บรรจ�ภัณฑ�
ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ�

บรรจ�กล�อง

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อ
ไก่แปรรูปในทุกๆ ข้ันตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรอง
ภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจ
รับรองอิสระ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้า
ของบริษัทฯ ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่
แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเช่ือมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและกรม
ปศุสัตว์ 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)

• EST 11 (Export Establishment Certificate)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นกลไกทีส่�าคญัในการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การด�าเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ในทกุข้ันตอน (Traceability) ด้วยการเช่ือมโยง
ข้อมลูจากเทคโนโลยกีารผลติของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจดัการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่
ได้มาตรฐานสากล ท�าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลติภณัฑ์
ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม
โยงผลติภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า
สู่ลกูค้า และผูบ้รโิภค จงึท�าให้สามารถตดิตามสถานภาพผลติภณัฑ์ ณ 
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะท�าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้
บรโิภคจงึมัน่ใจได้ว่าผลิตภณัฑ์มคีวามปลอดภยัต่อการบรโิภค 100% วัตถุดิบ

อาหารไก�

ฟาร�มไก�เนื้อ

ผลิตภัณฑ� ไก�สด

ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

คู�ค�า / ลูกค�า

Lot Number 

บาร�โค�ด

ระบบตรวจสอบย�อนกลับ

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านอาหาร
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัเรือ่งระบบความปลอดภยัทางชีวภาพเพ่ือ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจดัให้มกีารบรหิารจดัการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

อาหารไก่ 

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�าการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัย 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

การเลี้ยงไก่เนื้อ 

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative 
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและน�้าอัตโนมัติ มีระบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�าโรคต่างๆ ตลอดจน
น�าระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�าหรับการเข้า
ฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะ
บุคลากรและยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงไก่และพ้ืนที่ที่เลี้ยง
ไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านน�้ายาฆ่าเชื้อ 
อาบน�า้สระผม และเปลีย่นชุดทีท่างฟาร์มจดัเตรยีมไว้ ส่วนยานพาหนะ
ต้องผ่านการฆ่าเช้ือเช่นเดียวกัน เพ่ือมัน่ใจได้ว่าจะไม่มพีาหะน�าโรค ฝุน่
ละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปท�าอันตราย และก่อให้เกิด
โรคกับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ส�าหรับโรคไข้หวัดนก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพ้ืนที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพ้ืนที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้ง
ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะเพิ่มขึ้น
มากกว่าปีก่อน 

 
ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อปริมาณการผลิต  
(ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

ข�อร�องเร�ยนเนื้อไก�สดแช�แข็ง

ข�อร�องเร�ยนผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป
2559 2560 2561

2559 2560 2561

1.26%

7.03%

1.74% 1.27%

11.34%

5.39%

1.27%

11.34%

ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ 
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

95%

94%
93%

95%

2559 2560 2561
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2.  เป็นที่ทำางานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึง     
     ความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น 
และจัดสภาพการท�างานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อ
พนกังานทกุระดับ ผูบั้งคบับัญชาต้องเป็นทีพ่ึ่งและเป็นตวัอย่างทีดี่ของ
พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษัิทฯ มนีโยบายและข้อปฏบัิตต่ิอพนกังานโดยเท่าเทยีมกันโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของการก�าหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึง่จะรบัผดิชอบในการจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน 
ดูแล ควบคมุ ประเมนิผล การจดักิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน

บรษัิทฯ มนีโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธมินษุยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน  
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ ไม่เลอืกปฏบัิต ิไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก�าเนดิ เช้ือชาต ิเพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตัิตามข้อก�าหนดด้านสทิธิ
มนษุยชนภายในบรษัิทฯ และส่งเสรมิให้บรษัิทย่อย ผูร่้วมทนุ คูค้่า และ
ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย ปฏบัิตติามหลกัการสิทธมินษุยชนตามมาตรฐาน
สากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�าเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน
สากล “เรื่องจริยธรรมของผู ้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่
ท�างานในระบบ Social Accountability” โดยมีการก�าหนดนโยบาย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
ข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการ
ต่อพนักงาน”

โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างาน ส่งเสริมให้
มกีารสร้างมาตรฐานในการท�างานทีดี่ มคีวามปลอดภยั มคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม 
การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour 
Practices: GLP), ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็น
โรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย, เป็นสมาชิก SEDEX (องค์กรการ
คุ้มครองและความปลอดภัยในที่ท�างาน) และร่วมมือกับองค์กร NGO 
Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก 
แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง บริษัทฯ 
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมา
จากการด�าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน การบังคบัใช้แรงงานหรอืแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิ
ของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

GRI 103-2, GRI 406-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-1, GRI 414-1

GRI 103-2, GRI 406-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-1, GRI 414-2

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม  
เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ�ากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
ในปี 2561 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�านวน 5,453 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติ
งานที่หลากหลาย

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

ในปี 2561 พนักงานหญิงจ�านวน 3,092 คน มีพนักงานหญิงใช้
สิทธิ์ลาคลอด 98 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าท�างานตามปกติ
จ�านวน 65 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์
ลาคลอดร้อยละ 66 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด พนักงาน

คงอยู�หลังคลอด
พนักงาน

ลาออกหลังคลอด

34% 66%

พนักงาน 

5,453 คน

ต�างชาติ
48%

ไทย
52%

ชาย
43%

หญิง
57%

ค�าเฉลี่ยช�วงอายุ
20-30 ป�

มากกว�า 5 -10 ป�

2-5 ป�

น�อยกว�า 2 ป�

มากกว�า 10 ป�

54% 46%

ประเภทการจ�างงาน

อัตราการเข�า - ออก สัดส�วนพนักงานแยกตามอายุการทำงานสัดส�วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน

อัตราการเข�า – ออก 
ลดลงอย�างต�อเนื่อง 

รายเดือนรายวัน
12% 88%

ชาย หญิง
42% 58%
ชาย หญิง

ค�าเฉลี่ยอายุการทำงาน
น�อยกว�า 2 ป�

2559
0

2.74%

1.78%
2.20%

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2560 2561

0.42%

24%

18%

27%

31%

41 - 50 ป�

31 - 40 ป�

20 - 30 ป�

น�อยกว�า 20 ป�
มากกว�า 50 ป�

33%

18%

41%

6%
2%

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด  

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41, GRI 401-1

GRI 401-3
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บรษัิทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ
ให้ดีข้ึน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่ง
เสริมให้คนพิการเป็นพลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัย
แรงงาน ทัง้นี ้ตามพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพ่ือก�าหนดมาตรการส�าคัญเก่ียวกับการส่ง
เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมกีาร
รบัผูพิ้การเข้าท�างานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สัมปทานจดัสถานที่
จ�าหน่ายสินค้า จ้างเหมาบรกิารล่ามภาษามอื และผูดู้แลคนพิการ รวม
จ�านวน 56 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 
100 คน ตามที่กฎหมายก�าหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

56

2559 2560 2561

52
58

56คน
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53 61
79

40 37
48

ชาย

127ครั้ง

หญิง

256125602559

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2561 อตัราการเกิดอบัุตเิหต ุและอตัราการหยดุงานจากการ
บาดเจบ็เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 โดยจ�านวนอบัุตเิหตทุีเ่พ่ิมมากข้ึน บรษัิทฯ 
ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อน�ามาป้องกันและแก้ไข 
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจากการบาด
เจบ็ด้วย นอกจากนีม้กีารตรวจสอบความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายทีส่นบัสนนุให้พนกังานปฏบัิตงิานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนกังานมจีติส�านกึด้านความปลอดภยั อกีทัง้มกีารให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนกังานมสุีขภาพอนามยัทีดี่ (และไม่
ท�าการใดทีเ่ป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถึง ดูแลสถาน
ที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

การป้องกันโรคร้ายแรง

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในการป้องกันเก่ียวกับโรคร้ายแรงต่างๆ 
โดยการให้ความรู ้ การให้ค�าปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากร
เช่ียวชาญ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือและกิจกรรมให้แก่
พนกังาน และชุมชน รวมถึงการด�าเนนิแผนป้องกันโรคระบาดโดยการ
ฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย

2559

30

60

90

120

150

2560 2561

39 54

42

3

51 43

83

21

หยุดงานเกิน 3 วัน

หยุดงานไม�เกิน 3 วัน

ไม�หยุดงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหต ุ(ครั้ง) 

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง) 

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน (ครั้ง/ 1 ล้านชั่วโมงการท�างาน) 

2559 2560 2561

10.01
7.98 7.72

10.01

GRI 403-9
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึด้านความปลอดภยั 
ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากการท�างาน เพ่ือ
จดัท�าแผนป้องกันอบัุตเิหตจุากการปฏบัิตงิาน ตลอดจนให้มกีารค้นหา
สาเหตุเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และมีการรณรงค์ให้ด�าเนิน
โครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1) โครงการ NEAR MISS

บรษัิทฯ ได้จดัท�าแผนป้องกันอบัุตเิหตจุากการปฏบัิตงิาน เน้นการ
ค้นหาสาเหตปุ้องกันมใิห้เกิดอบัุตเิหตซุ�า้ และส่งเสรมิให้พนกังาน
ทกุคนมส่ีวนร่วมในการวิเคราะห์และประเมนิความเส่ียงจากการ
ท�างาน

2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของส�านกังาน และบรเิวณทีป่ฏบัิตงิาน

3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนกังานให้ตระหนกัถึงอบัุตเิหตใุนการปฏบัิตงิาน เช่น นทิรรศการ
สปัดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
20-21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการ
ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการท�าวารสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยจะจัดท�าข้ึนเป็นประจ�าทุกเดือน มีการส่ือสารผ่านทาง  
Intranet ของบริษัทฯ และยังจัดท�าเป็นวารสารแจกให้กับ
พนักงานทั่วไป

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ประจ�าปี 2561, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน, การอบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์, โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ�าปี 2561, ฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2561, ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจ�าปี 2561

GRI 403-5
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้าง
ความมัน่คงในสายอาชีพและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม 
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตาม
ที่กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�าหนด เช่น มปีระกันสุขภาพและอบัุตเิหตใุห้แก่พนกังานขาย พนกังาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือ
ส�าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงานส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของ
พนักงาน ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การค�านึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ 
จดัให้มสีวัสดิการช่วยเหลอืท่ีพักอาศยับรเิวณใกล้ทีท่�างานจ�านวนรวม 
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก 
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภยั และสาธารณปูโภคต่างๆ อย่างครบ
ครนั รวมถึงได้จดัให้มสีถานรบัเลีย้งเด็ก ทีม่มีาตรฐานได้รบัใบอนญุาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานด้วย

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
ของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผูร้้องเรยีนสามารถแจ้งข้อร้องเรยีน โดยระบุรายละเอยีดของเรือ่ง
ที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบรษัิทฯ  ซึง่ข้อมลูการร้องเรยีนจะส่งมายงั
ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพ่ือส่งต่อให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป
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การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้
พนกังานมกีารพัฒนาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตทิีดี่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการท�างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพ่ือให้พนกังานได้รบัการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต�าแหน่งจากภายใน และ
มีการประเมินผลการท�างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ การก�าหนด
บทบาทหน้าทีข่องพนกังานให้ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะ
สมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนา
ระบบการประเมนิและเพ่ิมสมรรถนะการท�างานของพนกังาน ทีผ่่านมา 
บรษัิทฯ ได้จดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ อาท ิปฐมนเิทศพนกังานใหม่ 
ภาวะผู้น�าพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว และเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้าน
บริหาร และความรู้เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นอก
เหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ
เคารพสิทธมินษุยชน อาท ิพระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมาย
แรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ให้พนกังานได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กับองค์กร
อื่นๆ และน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีจ�านวนช่ัวโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด 
612,002 ช่ัวโมง ซึ่งคิดเป็นช่ัวโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 95 
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี หลกัสูตรอบรมทีม่คีวามหลากหลายครอบคลุมทกัษะ
ทีจ่�าเป็น เช่น นโยบายการต่อต้านการทจุรติและการคอร์รปัชัน, ความ
ปลอดภยัในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน, ความรูเ้บ้ืองต้นและจติส�านกึ
ในการอนุรักษ์พลังงาน, การอบรมพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือ
แนวปฏบัิตกิารใช้แรงงานทีดี่ (GLP), การบรหิารความเส่ียง, หลกัสูตร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2559 2560 2561

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม 653,676 840,882 612,002

จำานวนชั่วโมงในการอบรม

99
123

95

2559 2560 2561

95
ชั่วโมง/คน

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

ชั่วโมงการอบรมพนักงานในปี 2561

GRI 403-5, GRI 404-1, GRI 404-2 

612,002 ชั่วโมง
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3. เป็นหลักทรัพย์คุณภาพท่ีผู้ถือหุ้นรับทราบถึง 
     ธรรมาภิบาลและเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพ 
     ท่ีคู่ค้าเช่ือถือในจริยธรรม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บรษัิท จเีอฟพีท ีจ�ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความส�าคญัของการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การ
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพ่ือให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะ
เป็นปัจจยัส�าคญัในการเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 
(รายละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ)

ท�าให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 
91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และได้รบัผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�า
ปี 2561 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย, สมาคมบรษัิทจดทะเบียน 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ด้วยคะแนน 97 คะแนน

นโยบายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่
เป็นสากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วน
รูเ้ห็น ช่วยเหลอื หรอืกระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย  
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�าความผิด หรือ
กระท�าการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการทีก่�ากับดูแล อาทิ
เช่น ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ซือ่สัตย์ สุจรติ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนปฏบัิตติามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการ
ค้าอย่างเสร ีหลกีเลีย่งการด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมดิทรพัย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทจุรติทกุ
รปูแบบ รวมถึงส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุกิจทกุข้ัน
ตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้อ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ)

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทรพัย์สินของบรษัิทฯ หมายถงึ ทรพัย์สินทีม่ตีวัตน และไม่มตีวัตน 
เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสาร
สิทธิ ์สิทธบัิตร ลขิสิทธิ ์ตลอดจนข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทฯ ทีไ่ม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน 
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และ
ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ้ื่น รวมทั้งพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผยข้อมูลที่มสีาระส�าคัญ
และยงัมไิด้เปิดเผยสู่สาธารณชน หรอืการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทีเ่ป็น
ความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากโครงการ 
CGR ในปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ”

GRI 102-16, GRI 102-17 

GRI 206-1, GRI 307-1, GRI 419-1
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นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  

บรษัิทฯ มนีโยบายให้บุคลากรปฏบัิตติามกฎหมายหรอืข้อก�าหนด
ทีเ่ก่ียวกับสิทธใินทรพัย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายการค้า 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้าน
อืน่ทีก่ฎหมายก�าหนด อาทเิช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ลีขิสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนดิจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การ
ส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action 
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มี
การจดัการบรหิารความเส่ียง ในเรือ่งการทจุรติ คอร์รปัชัน และก�าหนด
นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�าหนดส่ือสารให้แก่พนักงานทุกระดับ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผน
พัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ไปยังองค์กรผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�าดับด้วย ซึ่ง
ปัจจบัุนบรษัิทฯ ได้เริม่ด�าเนนิการรณรงค์ ส่งเสรมิให้บรษัิทย่อย บรษัิท
ร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด�าเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective 
Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติและ
คอร์รัปชันเป็นล�าดับต่อไป

GRI 205-2, GRI 205-3

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้
ให้ หรอืผูเ้สนอให้สินบน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและ
ทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เก่ียวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติและการคอร์รปัชันนีอ้ย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบัิต ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบังคบั ของ
ทางบริษัทฯ และข้อก�าหนดของกฎหมาย”

โดยรายละเอียด ค�านิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการ
แข่งขัน การท�าลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูก
ลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�าเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

GRI 205-3

บริษทัฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชกิโครงการ 
Collective Action Coalition: CAC ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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เมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้
รบัแจ้งเบาะแส หรอืรบัเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ จากผูม้ส่ีวนได้เสีย บรษัิทฯ 
จะท�าการพิจารณาเบ้ืองต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภท
ใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะด�าเนิน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการพิจารณาด�าเนินการ รวบรวมหลัก
ฐาน สืบค้นข้อมลู และพิจารณาตดัสินเรือ่งนัน้ๆ ต่อไป หรอืหากข้อร้อง
เรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�าผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน 
(Corruption) หน่วยงานท่ีรับเรื่องจะด�าเนินการประสาน เสนอเรื่อง
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�าเนินการ และน�าเสนอแก่คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

การดำาเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียว
กับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็น
ระยะซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้งผลการด�าเนินงานภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�า
โดยเจตนาสุจรติ บรษัิทฯ จะปกปิด ช่ือ ทีอ่ยู ่หรอืข้อมลูใดๆ ทีส่ามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบใน
การด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดัง
กล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที ่
ที่กฎหมายก�าหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด 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

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และกำากับดูแลกิจการ  
ทางอีเมล์   : nrgc@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการสรรหา  
    พิจารณาค่าตอบแทน  
    และก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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กิจกรรมวันเด็ก, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน, กิจกรรมร่วมกับชุมชน, บริจาคเงินให้รพ.รามาธิบดี, การท�านุบ�ารุงศาสนา

4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพท่ีชุมชน    
     สามารถพึ่งพิง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษัิท จเีอฟพีท ีจ�ากัด (มหาชน) มนีโยบายด�าเนนิธรุกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภาย
ใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่
ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน 

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

1) ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เช่ือว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชน 
โดยการสนบัสนนุไข่ไก่และผลติภณัฑ์สินค้าไก่ปรงุสุกของบรษัิทฯ และ
การมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งเสรมิคณุภาพชีวิตนกัเรยีนระดับประถมศกึษาในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง 
และโครงการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่บุตรพนกังานกลุม่บรษัิทจเีอฟ
พีท ีเพ่ือสร้างขวัญและก�าลงัใจให้แก่พนกังานทีดี่อย่างยิง่แล้ว  นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและ

ชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�านวนทั้งส้ิน 
68 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียน
ต่างๆ รวม 33 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้าน
ต่างๆ เช่น โครงการ “สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน 
ปั่นไปโรงเรียน” โรงเรียนละมูลรอดศิริ, กิจกรรมเพื่อการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน
เพื่อการกุศล “ปั่นปันน�้าใจเพื่อเด็กก�าพร้า” มูลนิธิอัลเกาษัร เป็นต้น

2) สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถ่ินชนบท 
และทุรกันดาร และผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และ
มีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชน
ห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�าเนิน
การต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่
บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีการพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชน เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้
รับจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่
เป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่ได้ท�าร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนและ
สังคมมสีภาพแวดล้อมทีดี่ข้ึน โดยในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารจดักิจกรรม
รวมทัง้ส้ิน 39 กิจกรรม ดังเช่น เข้าร่วมโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ซึง่เป็น
กิจกรรมรับฟังปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งจัดข้ึนโดยหน่วย
งานภาครัฐ, ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับคนพิการที่ยากจน ใน
เขตของ อบต.บางเสาธง เป็นต้น

GRI 413-1
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โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม สามารถน�าไปใช้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
รัฐ ภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงกับ
โรงงาน ร่วมกันพัฒนา ป้องกันปัญหามลพิษ และความปลอดภัย
จากโรงงาน 

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคมผู้
ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการผู้ท�า
ฟาร์มเลีย้งไก่ ผูผ้ลติไก่และผลติภณัฑ์จากไก่เพ่ือส่งออก โดยสมาคมฯ 
จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องรวม
ถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพไก่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดี
ยิ่งข้ึน เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึง
ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนทีม่ศีกัยภาพในการเจรจา ข้อตกลง แก้ปัญหาและ
อปุสรรคต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ให้กับสมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสาน
ความสามคัคแีก่เหล่าสมาชิกได้ ซึง่เหล่านีล้้วนเป็นการช่วยส่งเสรมิราย
ได้อตุสาหกรรมการส่งออกผลติภณัฑ์จากไก่ ช่วยกระตุน้ภาคเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงข้ึน ช่วยพัฒนาคุณภาพ
สังคมทั้งในเรื่องการจ้างงานและคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มี
คุณค่า รวมถึงช่วยในเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย

GRI-102-12, GRI 102-133) ท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่�าคญัซึง่มอีทิธพิล
ในการก�าหนดความเช่ือ ค่านยิม และพฤตกิรรมอนัเป็นแบบวิถีชีวิตของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�าคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�านบุ�ารงุพุทธศาสนา ตลอดจนสนบัสนนุศลิปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนือ่ง ซึง่บรษัิทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือสังคมด้านท�านบุ�ารงุศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครฐั องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 80 กิจกรรม

โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลส่ิง
แวดล้อมสถานประกอบการ ร่วมกับทางส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียน วัดจรเข้ใหญ่  ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ GRI 413-1
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5.  เป็นธุรกิจคุณภาพท่ีมีการดำาเนินงาน 
     ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯ  
มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภาย
ใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ�านงที่จะบริหารจัดการด้านส่ิง
แวดล้อมไว้ ดังนี้ “ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติ
ตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และรับผิด
ชอบต่อสังคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้าง
จติส�านกึแก่พนกังาน รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการบรหิารการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงานด้านส่ิง
แวดล้อม เพ่ือผลกัดันการด�าเนนิการตามนโยบายอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตาม
กฎหมายก�าหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านส่ิง
แวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการ
พลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการส่ือสารถึง
การด�าเนนิธรุกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก 

ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิกิจกรรมและโครงการทีเ่ก่ียวกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�าคัญ
ของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพ่ือร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกด้วย 

ทรัพยากรนำ้า

ทรัพยากรน�้าเป็นส่ิงส�าคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป 
บรษัิทฯ ได้มแีบบแผนการก�าหนดปรมิาณการใช้น�า้อย่างเหมาะสมใน
ทกุข้ันตอนการผลติ มรีะบบการจดัเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น�า้เพ่ือน�า
มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น�้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา วิธีการ 
ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือลดปริมาณการใช้น�้า หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยในการใช้น�้าเพ่ือการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการ
ใช้น�้าทั้งจากน�้าประปาและน�้าบาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
ใช้น�้าบาดาลจากส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล กรมทรัพยากรน�้า
บาดาล เพ่ือประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน 
3,360 ลูกบาศก์เมตร 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้าจ�านวน 1.859 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงร้อยละ 7.34 จากปีก่อน

GRI 303-1, GRI 303-3

การใช้นำ้า

นํ้าประปานํ้าบาดาล

19% 81%

สัดส่วนการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าต่างๆ และปริมาณการใช้นำ้าประปาและนำ้าบาดาล 
ประจำาปี 2561

เมื่อเทียบปร�มาณการใช�น้ำ / ปร�มาณผลผลิต
12.80%

ลดลง

ปร�มาณการใช�น้ำ (ลบ.ม.)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)ปร�มาณการใช�น้ำ (พันลบ.ม.)

25602559 2561

13.21 12.73
14.60

1,768 2,007 1,859
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การอนุรักษ์พลังงาน

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนรุกัษ์พลงังาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านพลงังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพ และประโยชน์สูงสุด 
โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานบริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ก�าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูก
ต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน  
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี

พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลงังานของกระบวนการผลติเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคมุการใช้พลงังาน ขณะเดียวกันยงัได้ออกแบบเครือ่งจกัรอปุกรณ์
และกระบวนการผลติให้มปีระสิทธภิาพสูงสุดและใช้พลงังานน้อยทีสุ่ด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทนหลอดเมทัลฮา
ไลด์ 250 วัตต์ ในห้องเก็บสินค้าและในสายการผลิต, เปลี่ยนมอเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือประหยัดการใช้งานพลังงานไฟฟ้า, การใช้
ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (VDO Conference) และมีการ
ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้า
ในโรงงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึงลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 64.34 ล้าน
กิโลวัตต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.94 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ใช้ในระบบท�าความเย็น เพ่ือเก็บรักษาสินค้า 

และร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยน
มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาด 375 กิโลวัตต์ และขนาด 220 กิโล
วัตต์ ทดแทนมอเตอร์เครื่องเก่าที่มีประสิทธิภาพต�่า เพื่อประหยัดการ
ใช้งานพลังงานไฟฟ้า 

ทำความเย็น การผลิต อื่นๆ ปรับอากาศสำนักงาน แสงสว�าง

71% 17% 6% 5% 1%

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

การใช้พลังงานไฟฟ้า

GRI 302-1, GRI 302-4

GRI 302-4

25602559 2561

0.46
0.44

0.46

61.48 63.74 64.34

การใช�พลังงานไฟฟ�า (ล�านกิโลวัตต�-ชั่วโมง) การใช�พลังงานไฟฟ�า (พันกิโลวัตต�-ชั่วโมง)/ปร�มาณผลผลิต(ตัน)

เมื่อเทียบปร�มาณการใช�น้ำ / ปร�มาณผลผลิต

ลดลง

5.01%
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การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ มีระบบก�าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน
และมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมจะท�าการตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2561 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบ
แสงของทุกสายงาน พบว่าระบบก�าจัดมลพิษทางอากาศของโรงงาน
มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงส่งผล
ให้ปรมิาณมลพิษทีป่ล่อยออกสู่ภายนอกสูงข้ึนจากปีทีแ่ล้ว โดยบรษัิทฯ 
จงึมโีครงการปรบัเปลีย่นระบบก�าจดัมลพิษทางอากาศ เพ่ือควบคมุการ
ปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษทางนำ้า 

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย และมีการติดตามและ
วัดผลคุณภาพน�้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบ
การบ�าบัดน�้าเสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 
และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพน�้าทิ้งที่เป็นไปตาม
กฎหมายก�าหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจาก
นี้ ยังให้ความส�าคัญกับการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหมายเก่ียวกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร และข้อก�าหนดของลูกค้า จึงท�าให้มีข้อจ�ากัดใน
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4,200 ลูกบาศก์เมตร / 
วัน ซึ่งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน�้าเสีย
ที่เกิดข้ึนต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้าทิ้ง
ที่ผ่านการบ�าบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็น
ปริมาณเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับ
มาใช้ใหม่เฉลี่ย 300-500 ลูกบาศก์เมตร / วัน

มลพิษทางเสียง 

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient 
noise measurement) เพ่ือวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อย

ออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจ
วัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2561  
ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ของเสีย 

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายก�าหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนส่ิงแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�าจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของ
เสียอนัตราย การคดัแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่รวมถึงการจดัท�า
ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�าจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

• ขยะอันตราย 
ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเส่ือมสภาพ, ภาชนะปนเปื้อน 
และน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย โดยวิธีการก�าจัดจะมีทั้งน�ามารีไซเคิล และฝังกลบ

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) 
เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
ก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพ่ือน�าไปรีไซเคิล 
ทั้งการคัดแยกเพ่ือจ�าหน่ายต่อ ท�าอาหารสัตว์ หมักเพ่ือท�าเป็น
ปุ๋ย และอื่นๆ โดยสามารถสรุปปริมาณน�้าหนักของเสีย ส�าหรับ
ปี 2561 ได้ดังนี้

25602559 2561

20.06 22.31 25.22

0.15
0.16

0.17

ปร�มาณขยะรวม (พันตัน) ปร�มาณขยะรวม (ตัน)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

0.17
ตัน/ผลผลิต

ปริมาณของเสีย

GRI 103-2, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 307-1

GRI 305-7

GRI 303-3, GRI 306-1



153Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานข้ันตอนการบรรจุสินค้า เพ่ือลดต้นทุนที่ส้ินเปลืองและ
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรบัจากการละเมดิ
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

จำานวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า 
GRI 301-1 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

บร�ษิทัฯ มุ�งเน�นให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสทิธภิาพ
และให�เกดิประโยชน�สูงสุด มกีระบวนการผลิตทีเ่ป�นมติรต�อ
สิ�งแวดล�อม เพราะถือเป�นต�นทุนและต�นทางที่สําคัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร

วางแบบแผนปร�มาณการใช�น้ำอย�างเหมาะสม และเพ��ม
ประสิทธิภาพการใช�น้ำให�คุ�มค�าที่สุด รวมไปถึงมีการจัดการน้ำ
เสียอย�างมีความรับผ�ดชอบ

ระบบการจัดเก็บข�อมูลการใช�พลังงานของกระบวนการผลิต 
เพ�่อการว�เคราะห�และวางแผนการควบคุมการใช�พลังงาน 
ในการผลิตให�มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช�พลังงานน�อยที่สุด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบกำจัดมลพ�ษทางอากาศ เพ�่อ
ควบคุมการปล�อยมลพ�ษออกสู�ภายนอกได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ

การจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมาย
กำหนด และมีระบบป�องกันการปนเป��อนสิ�งแวดล�อม
ตั้งแต�การจัดเก็บ การขนส�ง และการกำจัด

นํ้า

พลังงาน

มลพ�ษทางอากาศ

ของเสีย

*มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2559 และปี 2560 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

2560*2559* 2561

7.06

12.01
12.71

945 1,746 1,755

จำนวนถุงทิ�ง (พันใบ) จำนวนถุงทิ�ง (ใบ)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

เมื่อเทียบจำนวนถุงทิ�ง / ปร�มาณผลผลิต
5.46%

ลดลง
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GOOD 
SUSTAINABILITY



155Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการของบรษัิท จเีอฟพีท ีจ�ากัด (มหาชน) มจี�านวน 5 ท่าน ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
จ�านวน 2 ท่าน โดยรับผิดชอบในการก�าหนดหลักเกณฑ์นโยบายใน
การสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหา 
คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท 
ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท 
ให้เป็นไปตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือส่งเสริมการเติบโต
อย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งส้ินจ�านวน 2 ครั้ง โดย
มีการหารือเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้

• พิจารณาการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่
เหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีต�าแหน่ง
ว่างลง เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

• มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

• รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ มกีารปฏบัิตหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ  
ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ รวมไปถึงค�านงึถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นพ.สาธิต   กรเณศ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำากับดูแลกิจการ
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เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบรหิารจดัการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  นายปารเมศ  เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ 
และ นายธนาธปิ พิเชษฐวณชิย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทกุท่าน มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบทีไ่ด้
ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตติามหน้าที ่ตามขอบเขตความ
รบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท อาท ิการก�ากับ
ดูแลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถึงการสอบทานงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารก�ากับดูแลระบบงานตรวจ
สอบ ทัง้ด้านการตรวจสอบการจดัการทางการเงิน การปฏบัิตกิารและ
การจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร 
ปฏบัิตหิน้าทีอ่นัจะพึงมต่ีอผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ 
ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุม
ทั้งส้ินจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง ประกอบด้วยเรือ่ง
ต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส 
และงบการเงิน ประจ�าปี 2561 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวม ร่วมกับผูส้อบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย
จัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อน
จะมีการน�าเสนองบการเงินเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�าคัญ รายการที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ รายการปรับปรุง รายการประมาณ
การทางบัญชี การปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีความส�าคัญ พร้อมฟังการช้ีแจงและซักถามผู้สอบบัญชีจน

เป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท�าตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
งบการเงินในปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�าคัญ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน 
และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการเก่ียวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย โดยยดึหลกัความระมดัระวัง ความสมเหตุ
สมผล และค�านงึถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสียของบรษัิทฯ รวมทัง้การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกบัผูส้อบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ อย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมี
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติ
งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561 ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยม
ชมการปฏบัิตงิานจรงิ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบรษัิทฯ 
รวมทัง้ได้ให้ข้อแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคมุภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็น
ข้อบกพร่องทีส่�าคญั พร้อมทัง้แนวทางแก้ไขไปยงัคณะกรรมการบรษัิท
ด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มี
ระบบควบคมุภายในทีเ่พียงพอและมปีระสิทธภิาพต่อการบรหิารธรุกิจ
อย่างบรรลผุล มรีะบบปฏบัิตงิานทีม่ปีระสิทธภิาพ ตลอดจนมกีารดูแล
รักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร ด้านการ
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและความ
ปลอดภัย การทุจริตคอร์รัปชันและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้ไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการประเมนิของผูส้อบบัญชี  ดังนัน้  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
และด�าเนนิการให้บรษัิทฯ ถือปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นัน้
อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าตดิตามจากการสอบ
ทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ พบ
ว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับ
บริษัทฯ และมีผลในปี 2561 แล้ว

5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มั่นใจว่า การด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้
ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏบัิตงิาน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและ
อนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่
ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทาน
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรา
ก�าลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง ความเป็นอิสระของการ
ตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�าแนะน�าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นบทบาท
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการด�าเนินงาน ได้แก่ การ
ท�างานเป็นระบบและในลกัษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายใน
ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ 
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�าให้ได้รับทราบถึงผลการ
สอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี และของ
ผูส้อบบัญชีส�านกังานอืน่ทีเ่ทยีบได้ รวมถึงผลการปฏบัิตงิานของผูส้อบ
บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีทีผ่่านมา ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ 

นพ.สาธิต   กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ   เหตระกูล 
กรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงาน 
เอ เอ็ม ซี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริง
ของตนเอง เก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชีภายนอก 
ตามแนวทางการปฏบัิตทิีดี่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบ มขีอบเขตและผลการปฏบัิตหิน้าทีส่อดคล้องตาม
แนวทางการปฏบัิตทิีดี่ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อนัมส่ีวน
ช่วยเสรมิสร้างการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ได้อย่างมปีระสิทธผิล โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ปฏบัิตติามหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยใช้ความ
รู ้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มข้ีอจ�ากัดในการได้รบัข้อมลูทัง้จากผูบ้รหิาร พนกังาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
มจีรยิธรรม และความมุง่มัน่ในการปฏบัิตหิน้าที ่เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเช่ือถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มี
รายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
(มหาชน) มีจ�านวน 8 ท่าน คือ 1. นายเจษฎา  ศิริมงคลเกษม ด�ารง
ต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการบรษัิท 
หรือผู้บริหาร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 7 
ท่าน คือ 1. นายสุจิน  ศิริมงคลเกษม  2. นางสาววิภาวดี  ศิริมงคล
เกษม  3. นายกิตติชัย  ศิริมงคลเกษม  4. นางสาววิวรรยา  ศิริมงคล
เกษม 5. ดร. ปภิญญา  ศิริมงคลเกษม 6. นายวงศกร  ศิริมงคลเกษม 
และ 7. ดร. จุฑามาส  อิงโพธิ์ชัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการ
ต่างๆ ที่ได้ก�าหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงไม่ได้แต่งตัง้เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรอืผูถื้อหุ้นราย
ใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้ปฏบัิตติามหน้าที ่ตามขอบเขต
ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ อาท ิการ
ก�ากับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการท�างานของฝ่ายบริหารความ
เส่ียง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเส่ียง และ
แผนจัดการความเส่ียง การบ่งช้ีการประเมินการบริหารความเส่ียง  
และรายงานผลของประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการบรหิารความ
เส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่า ผูบ้รหิารและกรรมการบรหิาร ปฏบัิตหิน้าทีอ่นัจะ
พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการจัด
ประชุมทัง้ส้ินจ�านวน 2 ครัง้ ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้เข้า
ร่วมประชุม โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง ประกอบด้วยเรือ่ง
ต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบรษัิทได้มกีารแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วยกลั่นกรอง
งานด้านการบรหิารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการ
ถ่วงดุลอ�านาจการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร (Business 

Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความไม่
แน่นอน อันจะน�าไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ติดตามและ
รายงานประเด็นความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วย
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อ
องค์กร พร้อมส่งเสรมิให้ระบบการก�ากับดูแลกิจการทีดี่มคีวามโปร่งใส 
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาและก�าหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ความเบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) พร้อมจัดท�ากฎบัตรและพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
บริหารความเส่ียง ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเส่ียงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner เพ่ือให้
สอดคล้อง เหมาะสม และเพ่ือสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดให้มีการประเมินความเส่ียง 
(Risk Assessment) ประกอบตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง (Key Risk 
Indicators) และตดิตามควบคมุพร้อมทัง้ประเมนิผลการบรหิารความ
เส่ียงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธี
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้พิจารณานโยบายการบรหิาร
ความเส่ียง แผนงานและแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงทีอ่าจจะ
เกิดข้ึน รวมถึงสอบทานการบรหิารจดัการความเส่ียงอนัเกิดจากปัจจยั
ความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน  ได้แก่  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้าน
การด�าเนินงาน, ความเส่ียงด้านการเงิน, ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ความเส่ียงด้านช่ือเสียง และภาพลักษณ์, 
ความเส่ียงด้านอื่นๆ และความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่ โดยมีการประชุม
หารอืและแลกเปลีย่นความคดิเห็นประเด็นและขอบเขตความเส่ียง ร่วม
กับฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ รวมทัง้พิจารณาและสอบทานประสิทธภิาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอ
ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้
สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ผลการประเมนิพบว่า คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มขีอบเขตและ
ผลการปฏบัิตหิน้าทีส่อดคล้องตามแนวทางการปฏบัิตทิีดี่ และกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ

รู ้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มข้ีอจ�ากัดในการได้รบัข้อมลูทัง้จากผูบ้รหิาร พนกังาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

จากการด�าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้มี
การติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยมี
ความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ ให้มคีวามต่อ
เนือ่งและมปีระสิทธภิาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏบัิตใินการก�ากับดูแล
กิจการทีดี่ รวมถงึระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับ
ธรุกิจ การปฏบัิตติามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นายเจษฎา  ศิริมงคลเกษม 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิด
ชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงาน
ประจ�าปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษัิท ได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ความส�าคญั
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียง
พอ เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่า การบันทกึข้อมลูทางบัญชีมคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่
ผดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั รวมถึงการให้ความส�าคญัต่อความซือ่สัตย์
สุจริตและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อก�าหนดมาตรการจัดการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียวโยงกัน และ
รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�า
ปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท 
ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
โดยความเห็นของผูส้อบบัญชีในรายงานของผูส้อบบัญชี ซึง่แสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่า งบการเงินของ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ
ได้ โดยถอืปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชีทีร่บัรองทัว่ไป และปฏบัิตถูิก
ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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ผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในรอบปีบัญชี 2561 ได้แก่ 
นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล ทะเบียนผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขที ่5369  
จากบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ส�าหรบัในรอบปีบัญชี 2561 ค่าตอบแทนทีบ่รษัิทฯ และบรษัิทย่อย 
จ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี
บัญชี 2561 จ�านวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทน 
(บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,250,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท 2,380,000.00

2.   ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่นให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2561

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
และของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกจิการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท 
จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และผลการด�าเนนิงานรวม
และผลการด�าเนนิงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่วร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผู้
สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บรษัิทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีทีก่�าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ
ผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีทีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้

1.   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเหมาะสมของจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก การก�าหนดจ�านวน
ที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องอาศัยข้อสมมติและปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ อายุหนี้ที่ค้างช�าระ และประสบการณ์การ
จ่ายช�าระเงินในอดีต รายการดังกล่าวมสีาระส�าคญัต่องบการเงิน
และประกอบด้วยการใช้ดุลยพินจิและสมมตฐิานหลากหลายโดย
ผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส�าคัญใน
การตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการบัญชีส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญและรายละเอียดของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และ 7

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความ
สม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานการจัดท�ารายงาน
อายหุนีแ้ละทดสอบความถูกต้องของการแยกอายลุกูหนี ้พิจารณา
การรับช�าระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะจาก
การรบัช�าระหนีจ้ากลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกินก�าหนด พิจารณาลกูหนี้
การค้าทีม่ข้ีอโต้แย้ง ลกูหนีก้ารค้าทีม่กีารด�าเนนิคดีทางกฎหมาย 
เพ่ือพิจารณาข้อบ่งช้ีต่างๆ และตรวจสอบการประมาณจ�านวนหนี้
สงสัยจะสูญของลกูหนีก้ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง รวมทัง้ประเมนิ
ความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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2.    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า การประมาณการ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จ�าเป็นต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นอาจท�าให้เกิดความเส่ียงเก่ียว
กับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
นโยบายการบัญชีและรายละเอยีดของค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า
สินค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.3 และ 8

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึง
สอบทานความสม�า่เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และได้ทดสอบ
ความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดย
เปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
ที่เก่ียวข้อง ทดสอบความถูกต้องของการค�านวณตลอดจนสุ่ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข้ึนภายหลังวันส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและเอกสารอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ประเมนิ
ความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ที่
แสดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอืน่ในส�านกังาน
เดียวกันกับข้าพเจ้า ซึง่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย 
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน
ประจ�าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจ�าปีภายหลงั
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้า
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพ่ือ
ให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อ
เท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที ่
ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุ
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อ
เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อ
เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ
ด�าเนนิการต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษัิทและ
บรษัิทหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน ้าที่ ในการสอดส ่องดูแล
กระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบรษัิทและบรษัิท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการ
ทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมผีลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงทีไ่ม่
พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ซึง่เป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เ ก่ียวข้องกับ
การตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความ
เห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนิน
งานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่ท�าให้มี การน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่
ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่อง
ส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายนริศ  เสาวลักษณ์สกุล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอ 
รายงานฉบับนี้คือ  
 
บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด
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งบการเงิน

7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,240,095,306.73      736,263,528.75         109,362,448.23       93,764,922.19         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 974,803,144.06         1,013,265,022.54      475,975,655.25       563,982,312.79       
สินคา้คงเหลือ 8 3,527,977,085.13      3,608,193,679.40      503,158,812.08       326,911,983.44       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,148,726.10           14,095,811.11           21,028,653.75         6,827,603.05           

                  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,770,024,262.02      5,371,818,041.80      1,109,525,569.31    991,486,821.47       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,687,516,130.00      2,671,769,574.04      1,525,859,700.00    1,525,859,700.00    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             1,796,077,542.35    1,786,496,542.35    
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน
     ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 11.1 104,491,065.32         110,826,344.26         -                           -                           
     ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 11.2 396,124,569.59         366,222,087.25         -                           -                           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 349,771,745.12         354,067,919.50         236,843,034.46       196,480,539.98       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 8,447,155,222.34      8,017,757,122.90      1,232,209,880.58    1,217,328,279.87    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 275,851,038.29         297,630,950.49         198,458,598.46       229,440,718.74       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 57,440,897.32           21,110,531.73           7,403,885.43           11,891,663.05         
คา่ความนิยม 1,294,911.36             1,294,911.36             -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,994,740.74           66,902,359.84           16,768,805.12         12,787,571.60         

                  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12,359,640,320.08    11,907,581,801.37    5,013,621,446.40    4,980,285,015.59    
                       รวมสินทรัพย์ 18,129,664,582.10    17,279,399,843.17    6,123,147,015.71    5,971,771,837.06    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม ณ วนัที่

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่
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8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 และ 17 1,380,000,000.00      1,650,000,000.00      1,380,000,000.00    1,650,000,000.00    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 5.1 -                             -                             15,000,000.00         -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 16,000,000.00           160,000,000.00         16,000,000.00         -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 18 1,143,416,850.11      924,019,529.68         646,406,022.76       559,036,841.82       
ส่วนของรายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า
     ท่ีถึงก าหนดรับรู้ในหน่ึงปี 5.1 และ 21 9,173,147.54             9,173,147.54             7,850,000.00           7,850,000.00           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 16 และ 19 -                             66,700,000.00           -                           66,700,000.00         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 5.1 284,000,000.00         -                             284,000,000.00       -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 122,463,546.81         134,843,046.46         -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,129,197.01           30,542,312.58           12,742,673.45         11,803,305.71         

                  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,988,182,741.47      2,975,278,036.26      2,361,998,696.21    2,295,390,147.53    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 1,760,000,000.00      1,700,000,000.00      834,300,000.00       806,600,000.00       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 520,121,701.00         384,967,033.00         213,515,648.00       157,445,945.00       
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า 5.1 และ 21 115,929,923.38         125,103,070.92         83,733,333.20         91,583,333.20         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,235,645.31           19,228,749.12           12,713,093.31         12,611,497.12         

                  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,415,287,269.69      2,229,298,853.04      1,144,262,074.51    1,068,240,775.32    
                       รวมหน้ีสิน 5,403,470,011.16      5,204,576,889.30      3,506,260,770.72    3,363,630,922.85    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 22
    ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 1,400,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00      1,400,000,000.00      1,400,000,000.00    1,400,000,000.00    
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00      1,253,821,000.00      1,253,821,000.00    1,253,821,000.00    
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 23 525,000,000.00         525,000,000.00         525,000,000.00       525,000,000.00       
    ก าไรสะสม
        จดัสรรแลว้
             ทุนส ารองตามกฎหมาย 140,000,000.00         140,000,000.00         140,000,000.00       140,000,000.00       
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23 10,673,558,403.82    10,016,140,288.58    698,065,244.99       689,319,914.21       
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,176,432.66           8,969,047.14             -                           -                           
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 12,602,555,836.48    11,943,930,335.72    2,616,886,244.99    2,608,140,914.21    
    ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 123,638,734.46         130,892,618.15         -                           -                           
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 12,726,194,570.94    12,074,822,953.87    2,616,886,244.99    2,608,140,914.21    
                    รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 18,129,664,582.10    17,279,399,843.17    6,123,147,015.71    5,971,771,837.06    

0.42                           0.43                           1.34                         1.29                         

-                             -                             -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่
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บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 16,647,017,577.68  16,928,470,590.83  7,932,828,775.11  8,059,019,366.77  
ตน้ทุนขาย 8 (14,263,558,557.34) (14,150,914,763.88) (7,597,518,732.43) (7,415,248,859.54) 
ก าไรขั้นตน้ 2,383,459,020.34    2,777,555,826.95    335,310,042.68     643,770,507.23     
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          393,040,220.00     -                        
รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                          -                          48,999,900.00       48,999,900.00       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,121,991.36           130,144.04              12,162,727.48       38,422,158.75       
รายไดอ่ื้น 292,732,867.85       318,107,079.34       141,906,166.39     132,834,713.50     
ค่าใชจ่้ายในการขาย (526,448,270.83)      (526,454,867.77)      (127,690,019.79)    (121,947,014.10)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (845,572,762.42)      (789,746,009.65)      (311,466,985.50)    (280,172,548.66)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 71,127,743.00         272,020,804.55       -                        -                        
ตน้ทุนทางการเงิน (78,741,438.60)        (74,362,329.42)        (74,628,601.20)      (60,386,990.59)      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,300,679,150.70    1,977,250,648.04    417,633,450.06     401,520,726.13     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27.1 (252,241,106.71)      (305,487,033.79)      (31,316,544.15)      (81,353,633.58)      
ก าไรส าหรับปี 1,048,438,043.99    1,671,763,614.25    386,316,905.91     320,167,092.55     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (7,480,647.00)          -                          (1,845,199.00)        -                        
        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (80,217.88)               -                          334,423.87            -                        
        ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,096,017.96           -                          -                        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,464,846.92)          -                          (1,510,775.13)        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,043,973,197.07    1,671,763,614.25    384,806,130.78     320,167,092.55     

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,037,972,570.23    1,662,187,761.16    386,316,905.91     320,167,092.55     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,465,473.76         9,575,853.09           -                        -                        

1,048,438,043.99    1,671,763,614.25    386,316,905.91     320,167,092.55     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 1,033,478,915.24    1,662,187,761.16    384,806,130.78     320,167,092.55     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,494,281.83         9,575,853.09           -                        -                        

1,043,973,197.07    1,671,763,614.25    384,806,130.78     320,167,092.55     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28
     ส่วนของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 0.83                         1.33                         0.31                       0.26                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้       1,300,679,150.70   1,977,250,648.04  417,633,450.06     401,520,726.13     
ปรับรำยกำรกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

คำ่เส่ือมพนัธุ์ไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ 125,682,837.18      142,851,071.95     -                         -                         
คำ่เส่ือมพนัธุ์ไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 429,319,458.64      427,056,681.47     -                         -                         
คำ่เส่ือมรำคำ-อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 6,352,483.48          6,352,859.60         7,746,230.85         5,340,826.00         
คำ่เส่ือมรำคำ 702,253,722.95      639,948,924.93     145,308,118.39     129,416,137.71     
คำ่ใชจ่้ำยตดัจ่ำย 15,723,515.75        8,549,406.02         4,661,922.88         5,104,749.31         
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยเ์ส่ือมสภำพ 1,416,794.20          1,528,719.03         2.00                       5,347.28                
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,137,801.40          1,011,890.45         -                         -                         
หน้ีสูญ 16,150.00               -                         -                         -                         
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 12,191,910.98        2,691,014.60         -                         -                         

     ไก่พ่อแมพ่นัธุ์ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พ่อแมพ่นัธุ์ปลดระวำง 25,888,782.85        22,932,309.15       -                         -                         
     งานระหว่างเพาะปลูก-ตน้ยางพาราขำดทุนจำกมลูคำ่กำรท ำลำยลูกไก่ 4,989,647.55          6,449,841.28         -                         -                         

ขำดทุนจำกมลูคำ่สินคำ้คงเหลือลดลง 19,960,426.52        2,032,078.08         9,643,249.63         2,423,560.81         
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (56,309.10)              -                         (600.00)                  -                         
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (600.00)                   -                         -                         -                         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (4,950,562.18)         (1,466,210.65)        (1,400,487.34)        (20,856.69)             
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (381,701.32)            (1,009,080.74)        1,725,967.73         (476,228.40)           
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         (393,040,220.00)    -                         
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม -                          -                         (48,999,900.00)      (48,999,900.00)      
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 148,077,785.84      33,608,614.02       64,817,066.00       15,014,985.00       
รำยไดค้ำ่เช่ำรับล่วงหน้ำส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยได้ (9,173,147.54)         (9,173,147.54)        (7,850,000.00)        (7,850,000.00)        
โอนกลบัภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (63,025.72)              (605,858.79)           -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ (6,133,408.61)         (2,123,941.73)        (418,439.42)           (467,764.60)           
ดอกเบ้ียจ่ำย 78,741,438.60        74,362,329.42       68,383,806.57       54,707,401.52       
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (71,127,743.00)       (272,020,804.55)    -                         -                         
ส่วนแบ่งขำดทุนในสินคำ้คงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,477,305.00          -                         -                         -                         

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 2,790,022,714.17   3,060,227,344.04  268,210,167.35     555,718,984.07     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 36,894,101.35        (77,662,500.50)      86,237,998.81       (52,142,174.90)      
สินคำ้คงเหลือ (195,796,435.37)     (246,271,008.10)    (185,360,726.51)    (7,564,496.92)        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (13,302,990.04)       3,800,857.29         (14,201,050.70)      5,550,100.14         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (18,378,482.31)       231,587.39            (1,100,339.36)        6,246,800.52         

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 136,415,182.06      (44,029,008.43)      84,031,936.59       (79,829,518.79)      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,586,884.43          (6,053,208.82)        939,367.74            (3,006,216.52)        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (20,794,002.00)       (14,868,090.00)      (10,592,562.00)      (9,304,212.00)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,896.19                 3,273,511.89         101,596.19            (228,638.11)           

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,717,653,868.48   2,678,649,484.76  228,266,388.11     415,440,627.49     
เงินสดรับดอกเบ้ีย 6,133,408.61          2,123,941.73         418,439.42            467,764.60            
เงินสดรับภำษีเงินได้ -                          225,613.88            -                         -                         
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (245,742,461.07)     (225,548,407.84)    (2,880,894.16)        (3,662,536.50)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,478,044,816.02   2,455,450,632.53  225,803,933.37     412,245,855.59     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                         393,040,220.00     -                         
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,999,900.00        48,999,900.00       48,999,900.00       48,999,900.00       
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,581,000.00)         -                         (9,581,000.00)        (120,000,000.00)    
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 8,015,757.80          7,074,575.20         -                         -                         
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ (125,154,964.78)     (130,183,344.71)    -                         -                         
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พ่อแมพ่นัธุ์ปลดระวำง 73,618,928.00        87,652,311.00       -                         -                         
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พ่อแมพ่นัธุ์ (456,311,500.30)     (406,071,655.25)    -                         -                         
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (2,000,000.00)         -                         -                         -                         
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7,959,199.92          9,100,327.68         2,761,831.65         142,463,901.24     
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (881,634,240.13)     (912,485,946.49)    (203,655,756.41)    (165,580,009.61)    
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (464,917.76)            (3,466,468.69)        (174,145.26)           (3,466,468.69)        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนรอกำรติดตั้ง -                          -                         -                         43,463,202.02       
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนรอกำรติดตั้ง -                          (4,261,537.83)        -                         (4,261,537.83)        
เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกเขำ้ตน้ทุนสินทรัพย์ (38,551,317.80)       (46,214,054.71)      (2,505,986.35)        (10,324,986.29)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,375,104,155.05)  (1,349,855,893.80) 228,885,063.63     (68,705,999.16)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ลดลงในเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท -                          (131,375,562.72)    -                         -                         
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,840,000,000.00   9,730,000,000.00  6,840,000,000.00  7,790,000,000.00  
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (7,110,000,000.00)  (9,880,000,000.00) (7,110,000,000.00) (7,670,000,000.00) 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00        160,000,000.00     16,000,000.00       -                         
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         15,000,000.00       5,000,000.00         
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         -                         (45,000,000.00)      
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (66,700,000.00)       (208,320,000.00)    (66,700,000.00)      (208,320,000.00)    
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400,000,000.00      300,000,000.00     400,000,000.00     300,000,000.00     
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (216,000,000.00)     (200,000,000.00)    (88,300,000.00)      (72,300,000.00)      
เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำย (79,388,302.99)       (74,479,255.71)      (69,030,670.96)      (54,783,434.66)      
จ่ำยเงินปันผล (376,060,800.00)     (376,024,800.00)    (376,060,800.00)    (376,024,800.00)    
จ่ำยเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (6,959,780.00)         -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (599,108,882.99)     (680,199,618.43)    (439,091,470.96)    (331,428,234.66)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 503,831,777.98      425,395,120.30     15,597,526.04       12,111,621.77       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 736,263,528.75      310,868,408.45     93,764,922.19       81,653,300.42       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,240,095,306.73   736,263,528.75     109,362,448.23     93,764,922.19       

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
  รำยกำรท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี

-  ตดัจ ำหน่ำยคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีกำรคำ้ 200,451.00             385,816.00            -                         -                         
-  ซ้ือลูกไก่พ่อแมพ่นัธุ์ซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระ 71,253,841.54        64,298,240.00       -                         -                         
-  จ ำหน่ำยลูกไก่พ่อแมพ่นัธ์ุซ่ึงยงัไมไ่ดรั้บช ำระ 1,354,833.00          3,466,961.00         -                         -                         
-  คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ 14,400,262.24        12,074,701.00       -                         -                         
-  คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 32,510,546.98        30,181,018.95       -                         -                         
-  โอนสินคำ้คงเหลือเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 265,172,000.34      294,813,734.13     -                         -                         
-  โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 250,075.05             249,110.45            -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                          43,787.58              -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                          -                         48,108,125.33       -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,083,337.42          -                         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 512,400.00             -                         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นคำ่ใชจ่้ำย 14,109,044.77        11,889,443.20       529,351.76            66,916.53              
-  โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,177,450.00          16,282,403.00       -                         -                         
-  ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระ 14,516,925.26        19,286,670.10       4,026,799.74         14,031,625.89       
- โอนเงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00      -                         -                         -                         

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงนิรวม

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
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บริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2524 
และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 ถนน
พระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไก่สด
ช าแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว ์

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใช้แลว้ และตามขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน 

 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
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2.2 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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) ก าไรต่อหุน้ 
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) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด าเนินงาน 
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

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะ
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562   
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ)  
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เงินท่ีน าส่งรัฐ 
ฉบบัท่ี 22 (ปรับปรุง 2561) รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไม่ได้น ามาตรฐานท่ี
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.3 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและ
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ  ท่ีผู ้บริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 
และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์ 
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุและค่าเส่ือมพนัธ์ุ 
ในการค านวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบก าหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการก าหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิมให้
ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์กบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีก าหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือใหม่ 
ในการน ามาค านวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ
และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา
คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

ค่าความนิยม 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ค่าความนิยมในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

 

คดีความ 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การประมาณการในเร่ืองอ่ืน  ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
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3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.9999 99.9999 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจ าหน่ายลูกไก่ 99.9999 99.9999 
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละจ าหน่ายลูกไก่ 98.2601 98.1011 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอาหารแปรรูป 99.9999 99.9999 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ากดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 99.9999 99.9999 
 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
บริษทันั้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยได้
รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 งบการเงินรวมจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง
ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 

 
4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์

และประจ าไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั นบัจากวนัท่ีไดม้าและ
ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บช าระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีคงค้าง วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
คาดการณ์เก่ียวกบัการรับช าระหน้ีในอนาคตจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บช าระ และ
ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

4.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า โดย

ราคาทุนค านวณ ดงัน้ี 
- สินคา้ส าเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป
และสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ได้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ย
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
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4.5 สินทรัพยชี์วภาพ 
สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่า
ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งานระหวา่งฟัก และงานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ 
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตห้มวดสินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนตามวิธี เขา้ก่อน-ออกก่อนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่ เน่ืองจากมีวงจรการเล้ียงสั้น 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่
ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่นแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมพนัธ์ุ
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้ น
และกรณีสินทรัพยชี์วภาพท่ีเป็นพนัธ์ุสัตวไ์ม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมในสภาพปัจจุบนัส าหรับสินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวได้และไม่สามารถก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพยน์ั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ชีวภาพ และในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน 
เป็นตน้ 

 

การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพท่ีให้ผลิตผล เช่น ไก่ปู่ย่าพนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ
ค  านวณตามมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภท 

 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง ท่ีดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งท่ีดิน

และอาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ได้
มีไวเ้พื่อใชใ้นการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

 

อาคารชุด 20 ปี 
อาคารโรงงาน 20 ปี 

 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ช้งาน 
ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของ
ท่ีดินและอาคาร 

 
4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์
ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายใุห้ประโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุน และค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน
สุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็น
รายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในก าไรขาดทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใช้มูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

ต้นยางพาราระหว่างเพาะปลูก เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ เพื่อประโยชน์ส าหรับการรักษา
สภาพแวดลอ้มอาคารโรงเรือน บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกตามราคาทุน หักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตน้ทุนส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย การปรับสภาพพื้นท่ี การปรับหน้าดิน การปลูก การปราบวชัพืชและการใส่ปุ๋ย ซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ตน้ยางพาราอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน
ได้ตามความประสงค์ ซ่ึงใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี  และจะเร่ิมตดัจ าหน่ายหลังจากต้น
ยางพาราพร้อมใชง้านไดต้ามประสงค ์
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4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้ น
พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมบญัชี 5 ปี 
 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรขาดทุน เม่ือมีการ
ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงิน ก าไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะ
บนัทึกในก าไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

4.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล แสดงเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรขาดทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตน้ทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย โดยรับรู้เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขในสัญญา
แลว้เสร็จ 
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4.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้

เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ี
จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

 

4.12 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

สุทธิท่ีไดม้า โดยแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในค่าความนิยมไมส่ามารถโอนกลบัได ้

 

4.13 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์
ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงยงัไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่ค  านึงว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนทนัที 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ  านวนใด
จะสูงกว่า 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้
ท่ีสะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์
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- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ
ท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี
ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรขาดทุนทนัที 
 

4.14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 
 

4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
- กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ท าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ
ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรขาดทุนทนัทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ 
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4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนั
และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนและเม่ือไดจ่้ายช าระ
ประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.17 การรับรู้รายได ้
- รายได้จากการขายสินคา้จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแล้ว และจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
- รายไดค้่าเช่า ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยค านวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 
- รายไดจ้ากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภาษีอากร 
- รายไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 

4.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
- รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
- ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากเวลาที่ผา่นไป และส่ิงตอบแทนที่คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั
การไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข รับรู้ในก าไรขาดทุนโดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.19 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบ
กนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบ
กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตดับัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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4.20 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิ(ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ซ่ึงไม่ได้
ค  านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากบริษทั ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง
เป็นสาระส าคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนันั้ น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนส าหรับปี 

 

4.23 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงาน

ธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่าง
ไปจากความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

4.24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับ
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.25 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนโดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายช าระ ก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะบนัทึกในก าไรขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาส้ินสุดลง
ตามอาย ุ

 

4.26 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดที้่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และ
เกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 1,444,720.00 1,405,575.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 11,677,587.19 7,915,486.80 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 5,800.00 5,039.87 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 6,250.00 - 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 85,976,135.50 215,561,431.50 85,976,135.50 215,561,431.50 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 275,901,178.83 251,481,404.08 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
NICHIREI FOODS INC. 118,385,877.01 111,668,795.29 118,385,877.01 111,668,795.29 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 67,876,301.82 92,517,722.93     67,876,301.82 92,517,722.93 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 249,324.00 124,800.00 249,324.00 124,800.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 20,810,064.00 - - - 
บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า จ ากดั 5,858,349.71 - - - 

รวม 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 53,211.10 104,774.40 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 420,349.50 262,518.08 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 337,779.26 195,563.90 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ากดั - - 97,862.20 208,757.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 247,177.28 270,845.89 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 10,434,724.88 11,062,258.22 8,715,315.73 9,866,063.12 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 4,334,864.50 4,488,747.50 426,315.00 299,228.50 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จ ากดั 103,037.22 115,671.61 101,967.22 115,671.61 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 1,785,810.78 126,589.67 10,764.20 51,736.64 

รวม 16,658,437.38 15,793,267.00 10,410,741.49 11,375,159.14 
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ร่าง DRAFT 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินทดรองจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 1,558,830.99 1,746,645.42 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 2,000.00 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 633.51 62,700.08 - - 
บริษทั ป.เจริญพนัธ ์จีพี ฟาร์ม จ ากดั - 47,423.71 - - 

รวม 2,633.51 110,123.79 1,558,830.99 1,746,645.42 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ากดั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 

     

เงินมดัจ าจ่าย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 2,804,400.00 2,084,400.00 891,000.00 891,000.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ากดั 125,000.00 125,000.00 - - 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จ ากดั 114,000.00 117,600.00 114,000.00 117,600.00 

รวม 3,043,400.00 2,327,000.00 1,005,000.00 1,008,600.00 
     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 318,150,307.86 289,229,145.70 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 1,899,262.00 225,986.00 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 21,095,226.97 951,270.00 18,980,874.00 529,800.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 52,977.50 41,411.52 - - 

รวม 21,148,204.47 992,681.52 339,030,443.86 289,984,931.70 
     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 592,397.27 476,506.85 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 1,581,960.75 19,073.99 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 39,689.10 7,631.10 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 1,155,548.33 1,143,432.67 - - 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 3,241,485.53 8,658,240.91 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 3,259,285.90 3,552,788.43 156,209.66 139,788.13 

รวม 7,656,319.76 13,354,462.01 2,370,256.78 643,000.07 
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ร่าง DRAFT 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 146,747.33 199,907.99 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 64,576.23 4,636.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั - - 123,622.49 - 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 2,430.00 - 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 66,340.00 - 66,340.00 - 

รวม 66,340.00 - 403,716.05 204,543.99 
     

เงินมดัจ ารับ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - - - 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 25,000.00 25,000.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 140,000.00 140,000.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 
     

เงินรับล่วงหนา้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 25,000.00 25,000.00 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     
บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 
ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 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  ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี 83,733,333.20 91,583,333.20 83,733,333.20 91,583,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - 40,000,000.00 
เพ่ิมข้ึน - - 15,000,000.00 5,000,000.00 
ลดลง - - - (45,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 15,000,000.00 - 
     

กรรมการในบริษทัใหญ่     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึน 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 
ลดลง - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 
     



200 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

39 

ร่าง DRAFT 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 103,000,000.00 - - - 
เพ่ิมข้ึน - 103,000,000.00 - - 
ลดลง (103,000,000.00) - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 103,000,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 57,000,000.00 - - - 
เพ่ิมข้ึน - 57,000,000.00 - - 
ลดลง (57,000,000.00) - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 57,000,000.00 - - 

รวม - 160,000,000.00 - - 
     

เงินกูย้มืระยะยาว     
กรรมการในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 806,600,000.00 578,900,000.00 806,600,000.00 578,900,000.00 
เพ่ิมข้ึน 400,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 
ลดลง (88,300,000.00) (72,300,000.00) (88,300,000.00) (72,300,000.00) 

รวม 1,118,300,000.00 806,600,000.00 1,118,300,000.00 806,600,000.00 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (284,000,000.00) - (284,000,000.00) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 834,300,000.00 806,600,000.00 834,300,000.00 806,600,000.00 

     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 136,900,000.00 158,200,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 103,000,000.00 - - - 
ลดลง (12,000,000.00) (21,300,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 227,900,000.00 136,900,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 756,500,000.00 862,900,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 57,000,000.00 - - - 
ลดลง (115,700,000.00) (106,400,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 697,800,000.00 756,500,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 284,000,000.00 - 284,000,000.00 - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,760,000,000.00 1,700,000,000.00 834,300,000.00 806,600,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยทั้งจ  านวน เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋
สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ1.68 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน เป็นการกูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบก าหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญา
ใชเ้งินครบก าหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี เม่ือครบก าหนดเงินกูย้ืมระยะสั้น
ไดรั้บการขยายระยะเวลาเป็นเงินกูย้มืระยะยาวและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน 
เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดภายในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ก าหนดราคา 2561 2560 2561 2560 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 387,389,820.83 504,885,635.11 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 4,406,622,739.69 4,547,169,521.67 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา - - 5,935,098.00 2,340,000.00 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 26,309,478.20 22,557,601.61 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ - - 393,040,220.00 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน - - 7,428,271.69 6,294,483.12 
ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 1.68-1.75 ต่อปี - - 109,775.35 419,616.47 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 6,782,330,900.85 5,736,200,664.09 1,685,086,759.40 1,296,476,541.00 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 208,454,745.90 56,991,516.68 163,023,926.00 12,414,899.00 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา 19,986,877.04 18,917,077.04 16,959,786.99 15,889,986.99 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 174,775,906.42 159,263,784.18 125,923,516.42 115,844,354.98 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 48,999,900.00 48,999,900.00 48,999,900.00  48,999,900.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน 916,380.00 948,380.00 916,380.00 916,380.00 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,589,483,150.89 2,950,637,863.79 2,031,048,044.52 2,420,244,463.09 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,888,640,178.50 2,789,197,814.88 - - 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสัญญา 600,000.00 600,000.00 - - 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 32,044,995.11 23,581,092.76 2,601,459.41 1,776,232.64 
ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 21,285,686.00 21,285,686.00 9,405,686.00 9,405,686.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุนและราคาตลาด 63,613,002.38 75,512,928.85 2,225,097.94 2,163,926.85 
      

รายการบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 3.25, 5.50 ต่อปี 53,970,005.25 45,241,943.04 43,515,730.71 30,040,635.25 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้ตน้ทุน      
สินทรัพยง์านระหวา่งก่อสร้าง อตัราร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี 37,265,694.55 40,972,009.64 1,220,363.10 5,452,561.11 
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
  (หน่วย :บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 127,209,162.00 124,724,077.00 54,389,386.00 52,578,916.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,297,719.00 745,292.00 7,257,093.00 604,441.00 

รวม 141,506,881.00 125,469,369.00 61,646,479.00 53,183,357.00 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษัท
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึงบุคคลท่ีก าหนด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 

 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากดั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสดในมือ 1,354,106.03 522,000.00 889,106.03 55,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 568,364,972.07 428,836,482.10 81,881,202.35 80,876,915.01 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 661,029,683.13 302,293,805.65 26,592,139.85 12,833,007.18 
เช็คในมือ 9,346,545.50 4,611,241.00 - - 

รวม 1,240,095,306.73 736,263,528.75 109,362,448.23 93,764,922.19 
 
7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 335,933,820.36 255,784,452.92 168,169,878.53 103,146,674.75 
ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 49,472,580.05 57,757,994.87 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 960,463,631.28 984,896,601.59 453,791,874.05 532,345,526.14 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (35,357,662.67) (34,406,662.27) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 925,105,968.61 950,489,939.32 453,791,874.05 532,345,526.14 
     

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,658,437.38 15,793,267.00 10,410,741.49 11,375,159.14 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,850,628.93 7,542,540.95 61,687.15 1,341,408.81 
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,633.51 110,123.79 1,558,830.99 1,746,645.42 
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,659,416.32 5,680,826.93 91,700.00 85,300.00 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 26,130,344.76 29,323,861.86 8,030,414.19 14,614,868.93 
รายไดค้า้งรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 2,911,164.36 3,839,912.50 1,375,857.19 1,818,854.16 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 49,867,175.45 62,945,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (170,000.00) (170,000.00) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 49,697,175.45 62,775,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 974,803,144.06 1,013,265,022.54 475,975,655.25 563,982,312.79 
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ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

7.1 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นก าหนดช าระ 491,164,751.49 465,038,392.08 267,167,990.43 276,472,801.15 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 83,892,479.38 206,315,761.72 18,454,005.09 152,726,050.24 

รวม 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วนั 
 

7.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นก าหนดช าระ 273,972,150.06 220,120,979.92 131,340,734.03 81,530,469.38 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 74,091,411.20 53,066,184.10 35,803,489.50 19,870,550.37 
- มากกวา่ 3 เดือน 37,342,839.15 40,355,283.77 1,025,655.00 1,745,655.00 

รวม 385,406,400.41 313,542,447.79 168,169,878.53 103,146,674.75 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (35,357,662.67) (34,406,662.27) - - 

สุทธิ 350,048,737.74 279,135,785.52 168,169,878.53 103,146,674.75 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-60 วนั 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 34,576,662.27 33,950,587.82 - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี 3,078,621.00 3,089,434.75 - - 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งปี (1,940,819.60) (2,077,544.30) - - 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (186,801.00) (385,816.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 35,527,662.67 34,576,662.27 - - 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทั เช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถานการณ์
ปัจจุบนัแลว้ 

 
8. สินคา้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 170,088,020.28 139,232,123.08 164,590,243.75 136,796,120.65 
สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์ 53,679,089.47 67,606,775.00 - - 
วตัถุดิบและเวชภณัฑ ์ 1,772,690,737.23 1,753,832,275.15 23,862,483.50 22,883,143.53 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 336,150,388.50 404,334,229.27 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 214,939,034.04 84,910,604.91 211,950,030.39 82,043,048.40 
สินคา้ชีวภาพส่วนท่ีหมุนเวียน     
หกัไข่เช้ือและงานระหวา่งฟัก 100,594,078.71 97,087,525.14 - - 
หกังานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ 360,803,948.85 478,990,913.42 - - 

ลูกไก่ 37,202.04 - - - 
อะไหล่ วสัดุโรงงาน วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืนๆ 551,846,962.36 595,091,183.26 123,908,848.98 96,699,215.77 

รวม 3,560,829,461.48 3,621,085,629.23 524,311,606.62 338,421,528.35 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 

สุทธิ 3,527,977,085.13 3,608,193,679.40 503,158,812.08 326,911,983.44 
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ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ไข่เช้ือ และงานระหวา่งฟัก (หน่วย : ฟอง) 9,023,475 9,170,865 
งานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ (หน่วย : ตวั) 8,324,699 10,415,098 
ลูกไก่ (หน่วย : ตวั) 3,262 - 

รวม 17,351,436 19,585,963 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     
  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 14,243,598,130.82 14,148,882,685.80 7,587,875,482.80 7,412,825,298.73 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 19,960,426.52 2,032,078.08 9,643,249.63 2,423,560.81 

สุทธิ 14,263,558,557.34 14,150,914,763.88 7,597,518,732.43 7,415,248,859.54 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว

และค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ตน้ปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
เพิม่ข้ึน/โอนกลบัระหวา่งปี - - - - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ปลายปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
     
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (10,013,076.98) (7,980,998.90) (8,630,672.06) (6,207,111.25) 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี (20,091,670.72) (2,423,560.81) (9,643,249.63) (2,423,560.81) 
โอนกลบัระหวา่งปี 131,244.20 391,482.73 - - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายปี (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 
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9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช าระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วิธีราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         
- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
100,000,000.00 

 
100,000,000.00 

 
49.00 

 
49.00 

 
1,041,747,853.30 

 
948,642,195.38 

 
49,000,000.00 

 
49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
3,014,000,000.00 

 
3,014,000,000.00 

 
49.00 

 
49.00 

 
1,645,768,276.70 

 
1,723,127,378.66 

 
1,476,859,700.00 

 
1,476,859,700.00 

รวม     2,687,516,130.00 2,671,769,574.04 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,299,437,232.18 1,192,391,478.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,833,188,489.98 1,968,814,868.08 
หน้ีสินหมุนเวยีน (577,969,379.75) (802,972,821.91) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (427,889,964.34) (421,243,666.35) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,126,766,378.07 1,936,989,858.10 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,955,684,690.97 1,828,416,954.73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,962,643,088.44 2,243,256,937.43 
หน้ีสินหมุนเวยีน (503,627,166.27) (499,268,727.08) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (36,818,436.70) (40,134,865.56) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,377,882,176.44 3,532,270,299.52 
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 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

รายได ้ 6,050,227,856.02 4,888,430,540.60 
   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 289,776,519.97 351,070,414.46 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - 
ก าไรส าหรับปี 289,776,519.97 351,070,414.46 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 289,776,519.97 351,070,414.46 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี 48,999,900.00 48,999,900.00 

   
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   

รายได ้ 8,102,935,994.67 7,826,814,040.67 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (154,388,123.08) 213,735,450.15 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (154,388,123.08) 213,735,450.15 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (154,388,123.08) 213,735,450.15 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี - - 

 
กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้

ในงบการเงินรวม 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,126,766,378.07 1,936,989,858.10 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,042,115,525.25 949,125,030.47 
รายการปรับปรุงอ่ืน (367,671.95) (482,835.09) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,041,747,853.30 948,642,195.38 
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 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,377,882,176.44 3,532,270,299.52 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,655,162,266.46 1,730,812,446.76 
รายการปรับปรุงอ่ืน (9,393,989.76) (7,685,068.10) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,645,768,276.70 1,723,127,378.66 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 2,687,516,130.00 2,671,769,574.04 
 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช าระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

วธีิราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         
- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 
- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 
- บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.2601 98.1011 535,578,727.35 525,997,727.35 393,040,220.00 - 
- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00  159,999,100.00 - - 
- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ากดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,796,077,542.35 1,786,496,542.35 393,040,220.00 - 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจ านวน 63,600 หุ้น จ านวน 9.58 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.1011 เป็นอตัราร้อยละ 98.2601 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาต ่ากวา่ราคาตามบญัชี 
ส่งผลให้เกิดส่วนต ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จ านวน 1.21 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ
เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 9/2561 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2551 -2552 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ  10.00  บาท 
จ านวน 40,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 400.00 ลา้นบาท 

 



210 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

49 

ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

11. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

11.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 
รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 
จ าหน่าย (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 
ซ้ือเพิม่ - 125,154,964.78 125,154,964.78 
รับโอน 138,820,646.59 - 138,820,646.59 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 14,400,262.24 14,400,262.24 
จ าหน่าย (158,418,607.35) - (158,418,607.35) 
โอนออก - (138,820,646.59) (138,820,646.59) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 116,163,620.12 40,071,784.92 156,235,405.04 

    

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (51,049,067.19) - (51,049,067.19) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (142,851,071.95) - (142,851,071.95) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 129,627,698.03 - 129,627,698.03 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (64,272,441.11) - (64,272,441.11) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (125,682,837.18) - (125,682,837.18) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 138,210,938.57 - 138,210,938.57 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (51,744,339.72) - (51,744,339.72) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 71,489,139.77 39,337,204.49 110,826,344.26 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 64,419,280.40 40,071,784.92 104,491,065.32 

   

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   142,851,071.95 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   125,682,837.18 
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11.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 
รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 343,354,684.64 207,551,757.10 550,906,441.74 
ซ้ือเพิม่ - 470,369,895.25 470,369,895.25 
รับโอน 544,942,964.27 - 544,942,964.27 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 30,181,018.95 30,181,018.95 
จ าหน่าย (540,347,183.76) - (540,347,183.76) 
โอนออก - (544,942,964.27) (544,942,964.27) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 347,950,465.15 163,159,707.03 511,110,172.18 
ซ้ือเพิม่ - 527,573,937.85 527,573,937.85 
รับโอน 544,075,709.06 - 544,075,709.06 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 32,510,546.98 32,510,546.98 
จ าหน่าย (529,239,903.73) - (529,239,903.73) 
โอนออก - (544,075,709.06) (544,075,709.06) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 362,786,270.48 179,168,482.80 541,954,753.28 

    

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (144,127,006.07) - (144,127,006.07) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (427,056,681.47) - (427,056,681.47) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 426,295,602.61 - 426,295,602.61 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (144,888,084.93) - (144,888,084.93) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (429,319,458.64) - (429,319,458.64) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 428,377,359.88 - 428,377,359.88 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (145,830,183.69) - (145,830,183.69) 

    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 203,062,380.22 163,159,707.03 366,222,087.25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 216,956,086.79 179,168,482.80 396,124,569.59 

   

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   427,056,681.47 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   429,319,458.64 
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ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ตวั) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
ไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แม่พนัธุ์ 497,648 494,872 
ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ระหวา่งเล้ียงและไก่พอ่แม่พนัธุ์ระหวา่งเล้ียง 491,616 414,009 

รวม 989,264 908,881 
 

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 264,645,714.80 111,682,219.42 376,327,934.22 
ซ้ือสินทรัพย ์ 602,100.00 18,628,273.56 19,230,373.56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,000,000.00 - 2,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 267,247,814.80 130,310,492.98 397,558,307.78 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (237,447.65) (34,026,125.93) (34,263,573.58) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (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) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (6,303,985.93) (6,352,483.48) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (334,442.75) (46,634,473.91) (46,968,916.66) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 32,500.00 23,809.10 56,309.10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (817,646.00) - (817,646.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 264,111,723.60 89,956,195.90  354,067,919.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 266,095,726.05 83,676,019.07 349,771,745.12 
    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   6,352,859.60 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   6,352,483.48 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 
รับโอน - 48,108,125.33 48,108,125.33 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (237,447.65) (198,710,797.91) (198,948,245.56) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (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) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (7,697,733.30) (7,746,230.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (334,442.75) (211,700,859.66) (212,035,302.41) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (42,400.00) - (42,400.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (42,400.00) - (42,400.00) 
โอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 600.00 - 600.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (41,800.00) - (41,800.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,225,463.37 71,255,076.61 196,480,539.98 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 125,177,565.82 111,665,468.64 236,843,034.46 
    

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   5,340,826.00 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   7,746,230.85 
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- งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่า

ราคาทุนจ านวน 103.04 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 68.61 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจ านวน 
103.04 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 73.51 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน 
การประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกนัยายน 2561 จ านวน 1,300.99 ลา้นบาท และ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 
จ านวน 1,118.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวธีิคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด
รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนจ านวน 33.01 ลา้นบาท และ 27.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน

จ านวน 313.61 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 111.84 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจ านวน 265.50 
ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 70.10 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทั
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน 
การประเมินราคาในเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2561 จ านวน 1,273.40 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 จ านวน 955.27 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน 
และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด
รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนจ านวน 23.23 ลา้นบาท และ 18.51 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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- งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้
เป็นราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 38.55 ลา้นบาท และ 46.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 
ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร 
ราคาทุนจ านวน 2,745.74 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจ านวน 1,283.00 ล้านบาท และราคาทุนจ านวน 
2,722.50 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,331.63 ลา้นบาท ตามล าดบั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจ านวน 4,810.43 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 378,022.00 บาท 
และราคาทุนจ านวน 4,644.76 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 389,863.00 บาท ตามล าดบั 

 
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็น
ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง 2.51 ลา้นบาท และ 10.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้ืม
ท่ีเกิดจากเงินกู้ท่ีกู ้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าท่ีดิน พร้อมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 
ราคาทุนจ านวน 844.80 ลา้นบาท และ 874.68 ลา้นบาท ตามล าดบั มูลค่าตามบญัชี 401.48 ลา้นบาท 
และ 457.86 ล้านบาท ตามล าดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปค ้ าประกันสินเช่ือท่ีบริษทัได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุน 1,558.25 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 15,490.00 บาท และราคาทุน 1,532.52 
ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 15,258.00 บาท ตามล าดบั 
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14. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 275,951,838.29 297,731,750.49 198,458,598.46 229,440,718.74 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (100,800.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 275,851,038.29 297,630,950.49 198,458,598.46 229,440,718.74 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,226,875.27 5,465.39 - 6,232,340.66  - - - - 
สินคา้คงเหลือ 1,793,577.49 3,356,415.03 - 5,149,992.52  1,524,629.02 2,259,932.41 - 3,784,561.43 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - - 16,785,536.90  16,785,536.90 - - 16,785,536.90 
ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ 4,270,612.51 (2,245,948.46) - 2,024,664.05  - - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 15,954,550.45 716,159.01 - 16,670,709.46  - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 68,223.34 (22,739.50) - 45,483.84  - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 66,990,857.30 17,402,178.58 (80,217.88) 84,312,818.00  25,489,035.59 7,334,747.81 334,423.87 33,158,207.27 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86  185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86 

รวม 297,731,750.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,951,838.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 
          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

รวม (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 
   สุทธิ 297,630,950.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,851,038.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 

 
 
 
 
 
 



219Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

58 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

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 
ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 3,451,115.91 819,496.60 4,270,612.51  - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 12,864,832.50 3,089,717.95 15,954,550.45  - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 90,962.84 (22,739.50) 68,223.34  - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 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 (81,916,211.23) 185,641,517.23  267,557,728.46 (81,916,211.23) 185,641,517.23 

รวม 373,645,576.17 (75,913,825.68) 297,731,750.49  310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74 
 

       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 
   สุทธิ 373,544,776.17 (75,913,825.68) 297,630,950.49  310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74 

 

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูป 
ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 
ซ้ือเพิ่ม 464,917.76 174,145.26 
โอนเขา้ 51,588,963.58 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 109,058,549.88 44,228,233.39 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม :-   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (8,549,406.02) (5,104,749.31) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (35,894,136.81) (32,162,425.08) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (15,723,515.75) (4,661,922.88) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (51,617,652.56) (36,824,347.96) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 21,110,531.73 11,891,663.05 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 57,440,897.32 7,403,885.43 

ค่าตัดจ าหน่ายท่ีอยู่ในก าไรขาดทุน   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,549,406.02 5,104,749.31 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 15,723,515.75 4,661,922.88 
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16. สินเช่ือและการค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 
และเจา้หน้ีทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 31.1 ค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินร่วมจ านวน 2,000.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อย
ละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2567 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจ านวน 300.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี 
และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนั  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ์ 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัได้รับสินเช่ือในรูปของวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกันโดยมีวงเงินจ านวน 400.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้น
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั วงเงินจ านวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 และไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั เม่ือครบก าหนดช าระ เงินกู้ยืมระยะสั้ นได้รับการขยายระยะเวลาเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
จ านวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 
ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2564 และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
17. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เป็นเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุ 1 เดือน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 1.68-1.95 ต่อปี และ 1.68-1.71 ต่อปี ตามล าดบั 
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18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,148,204.47 992,681.52 339,030,443.86 289,984,931.70 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 861,746,913.86 698,161,525.78 177,464,177.67 159,943,509.36 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 882,895,118.33 699,154,207.30 516,494,621.53 449,928,441.06 
     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66,340.00 - 403,716.05 204,543.99 
เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 49,108,286.50 40,022,482.22 14,732,421.42 16,220,866.32 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 14,916,872.83 19,648,304.02 4,447,869.16 14,452,695.31 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,656,319.76 13,354,462.01 2,370,256.78 643,000.07 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 152,949,817.86 142,167,812.18 80,242,393.21 73,276,121.01 
เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 
เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 35,824,094.83 9,672,261.95 27,689,744.61 4,286,174.06 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 260,521,731.78 224,865,322.38 129,911,401.23 109,108,400.76 
   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,143,416,850.11 924,019,529.68 646,406,022.76 559,036,841.82 

 
19. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 66,700,000.00 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - (66,700,000.00) 

สุทธิ - - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 66,700,000.00 275,020,000.00 
จ่ายคืนระหวา่งปี (66,700,000.00) (208,320,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี - 66,700,000.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือจ านวน 
66.70 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน จ านวน 12 งวด งวดละ 33.33 ลา้นบาท 
และในงวดสุดทา้ยตกลงช าระเท่ากบัจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียที่ยงัคงคา้งตามสัญญาให้ครบถว้น 
เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 

 
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 384,967,033.00 365,940,471.00 157,445,945.00 151,735,172.00 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 30,787,575.00 27,216,758.00 13,628,860.00 11,851,229.00 
ตน้ทุนบริการในอดีต 110,619,060.00 - 47,858,610.00 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 7,061,388.00 6,677,894.00 3,329,596.00 3,163,756.00 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,480,647.00 - 

 
1,845,199.00 

 
- 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (20,794,002.00) (14,868,090.00) (10,592,562.00) (9,304,212.00) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 520,121,701.00 384,967,033.00 213,515,648.00 157,445,945.00 

 

การเปล่ียนแปลงผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ราคาตามบญัชีตน้ปี (5,876,165.31) (5,876,165.31) 1,984,616.24 1,984,616.24 
รับรู้ในระหวา่งปี 7,480,647.00 - 1,845,199.00 - 
ราคาตามบญัชีปลายปี 1,604,481.69 (5,876,165.31) 3,829,815.24 1,984,616.24 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รับรู้เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 390,237.16 286,037.98 - - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนขาย 99,667,192.81 26,763,746.61 47,499,458.00 12,521,651.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,410,593.03 6,844,867.41 17,317,608.00 2,493,334.00 

รวม 148,077,785.84 33,608,614.02 64,817,066.00 15,014,985.00 
     

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (1,425,345.00) - (550,482.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 2,249,652.00 - 891,595.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,656,340.00 - 1,504,086.00 - 

รวม 7,480,647.00 - 1,845,199.00 - 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  านวณประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.76-4.05 ร้อยละ 2.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
อายเุกษียณ 55 ปี 55 ปี 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (22,494,332.00) (19,339,443.00) (9,724,200.00) (9,296,420.00) 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 25,224,323.00 21,863,966.00 10,889,264.00 10,518,794.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 24,386,233.00 26,811,955.00 10,526,929.00 12,857,515.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (22,211,895.00) (23,990,245.00) (9,601,755.00) (11,493,081.00) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (18,675,546.00) (23,588,426.00) (7,932,781.00) (11,406,534.00) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 22,731,038.00 29,929,653.00 9,524,944.00 14,494,733.00 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุนแลว้ 

21. รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 
กิจการอื่น 33,519,737.72 34,842,885.26 - - 

รวมรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
กิจการอื่น (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
   สุทธิ 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 

 

การเปล่ียนแปลงของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ตน้ปี 134,276,218.46 143,449,366.00 99,433,333.20 107,283,333.20 
หกั  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ปลายปี 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
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รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ท่ีบริษทัไดท้  าสัญญา
ใหเ้ช่าท่ีดิน และอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีอายุระยะเวลา 
20 ปี ครบก าหนดปี 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั จะไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ตามอตัรา
ท่ีระบุในสัญญา บริษทัรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าว ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการอ่ืนเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้จากสัญญาให้เช่าท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินให้กบับริษทัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนด 6 เดือน หลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ครบก าหนดปี 2586 ภายใต้
สัญญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดสิทธิการเช่า และค่าเช่าเป็นอตัรารายเดือนตามท่ีระบุ
ในสัญญา บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
22. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 จ านวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,400,000,000 1,400,000,000 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,400,000,000 1,400,000,000 
   

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,253,821,000 1,253,821,000 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000 1,253,821,000 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.42 : 1 
และ 0.43 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.34 : 1 และ 
1.29 : 1 ตามล าดบั 
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23. ส่วนเกินทุนและส ารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว  ้บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง 
(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 
24. เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 

 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก
สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการด าเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ สนบัสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 จ านวน 6.03 ลา้นบาท 
โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ดงัน้ี 

 

งวดท่ี จ านวนเงิน 
ลา้นบาท 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 
 

1 0.90 - เม่ือท าสญัญากบั มช.แลว้เสร็จสมบูรณ์ 
2 1.81 - เม่ือด าเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็จรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3 1.21 - เม่ือด าเนินการก่อสร้างฯ และติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมด  
4 1.51 - เร่ิมตน้เดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

ไปใชเ้พ่ือผลิตเป็นพลงังานทดแทนคิดเป็นค่าพลงังานเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
5 0.60 - เม่ือด าเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน 
รวม 6.03  
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ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แลว้เสร็จภายใน 24 เดือน นบัตั้งแต่
วนัท่ีลงนามในสัญญา กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มช. มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาหรือยกเลิกการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่บริษทัท่ียงัคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนและมีสิทธิริบ
หลกัค ้าประกนัตามสัญญาน้ี เป็นเบ้ียปรับทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนๆ 
(ถา้มี) จากบริษทั เพื่อเป็นการชดใชค้่าเสียหายในการด าเนินงานของ มช. เวน้แต่งานล่าชา้จากเหตุสุดวิสัย 
และบริษทัยงัมีภาระผูกพนัจากสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในโครงการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจะตอ้งช าระค่าท่ีปรึกษา
ในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าท่ีไดรั้บตามสัญญาการด าเนินงานเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพ โดยจ่ายช าระค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวตามเง่ือนไขการจ่ายเงินขา้งตน้ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดอ่ื้น

ในงบก าไรขาดทุนจ านวน 1.66 ลา้นบาท 
 

25. การจ่ายเงินปันผล 
 

25.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
มีจ านวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ านวน 376.15 ลา้นบาท (จ่ายจริงจ านวน 376.06 ลา้นบาท) ปัจจุบนั
จ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจ  านวน 

 

25.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 มีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ
เงินปันผลมีจ านวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ านวน 376.15 ลา้นบาท (จ่ายจริงจ านวน 376.02 ลา้นบาท) 
ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจ  านวน 

 

 
 
 
 
 
 
 



228 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

67 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (32,312,706.84) (91,142,581.26) (157,701,105.09) 13,342,827.63 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,329,644,437.18 10,521,213,122.28 6,173,427,673.16 5,952,797,987.51 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 19,960,426.52 2,032,078.08 9,643,249.63 2,423,560.81 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,608,821,756.23 2,392,771,965.80 1,369,914,046.46 1,241,405,693.20 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 141,506,881.00 125,469,369.00 61,646,479.00 53,183,357.00 
ค่าเส่ือมราคา  708,606,206.43 646,301,784.53 153,054,349.24 134,756,963.71 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 555,002,295.82 569,907,753.42 - - 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 15,723,515.75 8,549,406.02 4,661,922.88 5,104,749.31 
ค่าขนส่ง 302,419,684.76 321,577,264.78 95,829,724.36 97,959,831.78 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 26,329,854.60 26,549,301.75 9,405,686.00 9,420,086.00 
ค่าสาธารณูปโภค 665,263,008.06 662,772,431.49 244,804,938.98 240,570,353.62 
ค่าธรรมเนียม 8,061,886.25 13,171,081.60 4,107,434.73 4,013,496.01 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 56,129,135.82 41,430,191.98 11,229,190.69 10,409,268.93 
ค่าส่งเสริมการขาย 12,480,574.16 21,577,468.61 802,379.53 754,512.43 
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 12,191,910.98 2,691,014.60 - - 
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง 25,888,782.85 22,932,309.15 - - 
ค่าใชจ่้ายอื่น 179,861,941.02 179,311,679.47 55,849,768.15 51,225,734.36 

รวม 15,635,579,590.59 15,467,115,641.30 8,036,675,737.72 7,817,368,422.30 

 
27. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 

27.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุน 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 230,541,412.39 229,573,208.11 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 14)     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 21,699,694.32 75,913,825.68 31,316,544.15 81,353,633.58 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 252,241,106.71 305,487,033.79 31,316,544.15 81,353,633.58 

 
. 
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27.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
7,881,736.40 

 
(401,089.40) 

 
173,079.67 

 
1,672,119.33 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (80,217.88) - 334,423.87 

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบั
อตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 82,634,851.42 334,998,598.64 378,529,419.46 22,991,306.67 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี - 66,999,719.73 - 4,598,261.33 
     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     
ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท - 837,556.59 - 726,354.79 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง - 2,259,932.41 - 39,967.10 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 7,334,747.81 - 522,610.55  
เงินปันผลรับ - (88,408,024.00) - (9,799,980.00) 
ขาดทุนทางภาษียกมา - (185,641,517.23) - (267,557,728.46) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 197,073,984.33 - 271,804,619.76 
อื่นๆ - (456,399.64) - (334,105.07) 

รวม - - - - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว - (31,316,544.15) - (81,353,633.58) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - (31,316,544.15) - (81,353,633.58) 
 

28. ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปี (หน่วย : บาท) 1,037,972,570.23 1,662,187,761.16 386,316,905.91 320,167,092.55 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.83 1.33 0.31 0.26 
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29. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจช าแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์
ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 
และธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ย่าพนัธ์ุ ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจาก
ยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 
ส่วนงาน 
ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช าแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ าหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   
รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,545.44 4,871.09 3,129.01 127.79 105.12 708.44 160.13 - 16,647.02 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 387.39 4,662.39 5,940.58 1,429.54 - 6.06 199.87 (12,625.83) - 
 7,932.83 9,533.48 9,069.59 1,557.33 105.12 714.50 360.00 (12,625.83) 16,647.02 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 50.23 278.69 721.14 217.11 (30.32) (3.85) 75.29  1,308.29 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         71.13 
ตน้ทุนทางการเงิน         (78.74) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (252.24) 
ก าไรส าหรับปี         1,048.44 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         (4.46) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม       (10.50) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)       1,033.48 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,054.56 3,726.69 1,596.51 1,164.77 - 197.55 456.57  8,196.65 
- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 177.65 - 63.79 - - - -  241.44 
- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,291.71 1,077.27 2,401.72 624.30 4.60 66.11 288.58  5,754.29 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,937.28 
สินทรัพยร์วม         18,129.66 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 5,096.02 
ลา้นบาท 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 
ส่วนงาน 
ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช าแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ าหน่ายลูกไก่ 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 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 411.72 369.65 576.38 233.60 43.04 (0.52) 145.72  1,779.59 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         272.02 
ตน้ทุนทางการเงิน         (74.36) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (305.49) 
ก าไรส าหรับปี         1,671.76 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม       (9.57) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)       1,662.19 
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  1,210.15 1,181.62 2,398.12 585.08 9.13 63.33 277.89  5,725.32 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,541.48 
สินทรัพยร์วม         17,279.40 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,439.20 
ลา้นบาท 

 

เกณฑ์ในการก าหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
(แสดงไวใ้นหมายเหตุ 5.2) 

 

ส่วนเกณฑใ์นการก าหนดราคาโอนระหวา่งส่วนงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 
และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 

 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 
 ตามงบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดขายสุทธิในประเทศ 74.84 75.47 
ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 25.16 24.53 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกบั

การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) และการท าสัญญาใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีแทนการใชอ้ตัราตลาด (Floating Interest Rate) อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบาย
ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 

30.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 707,615,980.26 532,479,326.47 1,240,095,306.73 0.10-0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 974,803,144.06 974,803,144.06 - 
 - - - 707,615,980.26 1,507,282,470.53 2,214,898,450.79  
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00 - - - - 16,000,000.00 3.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,143,416,850.11 1,143,416,850.11 - 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000.00 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - - 2,044,000,000.00 3.25-5.50 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 
 1,681,541,684.25 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - 1,143,416,850.11 4,584,958,534.36  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 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        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00 - - - - 160,000,000.00 1.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 924,019,529.68 924,019,529.68 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 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 - 924,019,529.68 4,502,261,213.93  
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 108,473,342.20 889,106.03 109,362,448.23 0.362 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 475,975,655.25 475,975,655.25 - 
 - - - 108,473,342.20 476,864,761.28 585,338,103.48  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 1.68 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00 - - - - 16,000,000.00 3.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 646,406,022.76 646,406,022.76 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - - 1,118,300,000.00 3.25-5.50 
 1,695,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - 646,406,022.76 3,175,706,022.76  
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 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        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 559,036,841.82 559,036,841.82 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 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  
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30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับช าระ

ค่าสินคา้ และจ่ายช าระค่าสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการท าสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งส าหรับการรับและจ่ายช าระค่าสินคา้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์     
มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 16.13 3.76 16.13 3.76 
(ลา้นยโูร) - 0.19 - 0.19 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 522.71 130.42 522.71 130.42 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 519.20 129.40 519.20 129.40 

     

หนีสิ้น     
มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 42.87 25.67 0.28 - 
(ลา้นยโูร) - 0.16 - 0.15 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,381.54 864.29 9.02 5.13 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,375.42 840.05 8.95 5.06 

 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนด

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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นอกเหนือจากรายการท่ีได้ท าการป้องกนัความเส่ียงไวแ้ล้ว กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 2.19 - 2.19 
(ลา้นยโูร) 0.33 0.39 0.33 0.39 
(ลา้นเยน) - 12.04 - 12.04 

     

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 0.10 0.04 - - 
(ลา้นยโูร) 0.29 0.39 - 0.11 

 

30.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่มากนกั เน่ืองจากในส่วนท่ีเป็นการส่งออก บริษทัให้

ลูกคา้โอนเงินใหบ้ริษทัก่อนจึงจะส่งมอบสินคา้ และลูกคา้อีกส่วนหน่ึงจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
มาให้กบับริษทั และเม่ือท าการส่งมอบสินคา้ บริษทัสามารถขายตัว๋กบัธนาคารไดท้นัทีส่วนลูกคา้
ท่ีเป็นการขายในประเทศ ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อรายยอ่ยทัว่ไปจะซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ส่วนลูกคา้ท่ีเป็น
ผูส่้งออกรายใหญ่ บริษทัจะพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือเป็นราย  ๆ ไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณ
การซ้ือสินคา้และความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้นั้น ส าหรับบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้น
การให้สินเช่ือจากการไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ทัว่ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือและพิจารณาให้
ลูกหน้ีการคา้น าหลกัทรัพยม์าค ้าประกนัดว้ย ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ีได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวอ้ย่างเพียงพอแลว้ ส่วนลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีการค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจะไม่ช าระหน้ี 
เน่ืองจากลูกหน้ีมีการคา้งช าระอยูใ่นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถ
ในการจ่ายช าระหน้ีได ้

 

30.5 มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและ

เงินกูย้ืมระยะยาว มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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31. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

31.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 374.00 60.05 313.95 374.00 59.52 314.48 
เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,036.89 2,806.49 7,230.40 10,114.50 2,017.05 8,097.45 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 118.50 17.16 101.34 118.50 3.32 115.18 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท - - - 66.70 66.70 - 
บตัรเครดิตน ้ามนั  บาท 28.70 0.06 28.64 28.70 0.05 28.65 
เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนา้  บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.69 68.31 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 673.53 526.47 1,200.00 860.85 339.15 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้าประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 1.33 5.17 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 1.48 61.40 62.88 1.21 61.67 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (6) บาท 900.00 348.07 551.93 900.00 115.25 784.75 
บตัรเครดิตน ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

  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 1,347.05 2,147.88 3,494.93 1,453.68 2,041.25 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 68.00 10.88 57.12 68.00 2.31 65.69 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท - - - 66.70 66.70 - 
บตัรเครดิตน ้ามนั  บาท 0.50 0.02 0.48 0.50 0.02 0.48 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.59 68.41 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 212.77 987.23 1,200.00 260.00 940.00 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้าประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 - 6.50 
บตัรเครดิตน ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รับสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงในรูป
ของหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 120.00 ลา้นบาทเท่ากนัทั้งสองปี 

 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูปของ
วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 
และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รับสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยสามแห่งโดยมี
วงเงินสินเช่ือรวมจ านวน 6.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินย่อย
ส าหรับสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 30.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 200.00 ลา้นบาท 
หนังสือค ้ าประกนัจ านวน 80.00 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสตรี์ซีท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจ านวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้จ านวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 900.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ
วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตน ้ามนัจ านวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 
31.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในฐานะผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน 

เก่ียวกบัสัญญาบริการและสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร และสัญญาเช่าท่ีดิน สัญญามีอายุ 3 ถึง 20 ปี โดย
มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ และสัญญาเช่า ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
สัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร/ท่ีดิน     
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 25.21 17.25 9.22 5.86 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 41.86 12.81 17.54 5.06 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 5 ปี 3.84 5.43 3.84 5.07 

รวม 70.91 35.49 30.60 15.99 
     
ภาระผกูพนักบับริษทัอ่ืน     
สัญญาบริการสัญญาณความเร็วสูง     
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 3.47 3.46 - - 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 0.59 3.89 - - 

รวม 4.06 7.35 - - 
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31.3 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาให้เช่าท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่ากบับริษทัอ่ืน สัญญาให้เช่ามีอายุ 3 ถึง 30 ปี 
โดยมีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าระยะยาว ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
- ภายใน 1 ปี 1.83 1.87 - - 
- เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.66 6.80 - - 
- เกินกวา่ 5 ปี  42.46 44.12 - - 

รวม 50.95 52.79 - - 
 
31.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 15.77 22.98 9.00 10.06 

 
32. ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 1,300.99 1,300.99 - - 1,118.00 1,118.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 519.20 - 519.20 - 129.40 - 129.40 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 1,375.42 - 1,375.42 - 840.05 - 840.05 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 1,273.40 1,273.40 - - 955.27 955.27 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 519.20 - 519.20 - 129.40 - 129.40 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 8.95 - 8.95 - 5.06 - 5.06 

 
33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

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
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนของบริษทั 

 

ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

1. 1329(2)/2552 24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ช าแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 
2. 1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเน้ือไก่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 

 
ส่วนของบริษทัยอ่ย 

 

ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

1. 1233(2)/2557 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ผลิตลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์เน้ือ 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 
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ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

9. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 22 กุมภาพนัธ์ 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 กุมภาพนัธ์ 2559 20 กุมภาพนัธ์ 2567 
13. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 
14. 1187(2)/2553 24 กุมภาพนัธ์ 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 30 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2569 
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 ้ - 
22. 1974(2)/2556 9 กรกฎาคม 2556 ผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิง

ปรุงแต่งอาหาร 
3 มกราคม 2561 2 มกราคม 2569 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย 3,420,874,109.96 4,511,954,665.15 7,932,828,775.11 
ตน้ทุนขาย (3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43) 
ก าไรขั้นตน้ 282,903,814.66 52,406,228.02 335,310,042.68 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 12,156,667.30 6,060.18 12,162,727.48 
รายไดอ่ื้น 9,744,541.58 574,201,744.81 583,946,286.39 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (75,401,028.62) (52,288,991.17) (127,690,019.79) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (114,609,777.39) (196,857,208.11) (311,466,985.50) 
ตน้ทุนทางการเงิน (32,159,366.11) (42,469,235.09) (74,628,601.20) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 82,634,851.42 334,998,598.64 417,633,450.06 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (31,316,544.15) (31,316,544.15) 
ก าไรส าหรับปี 82,634,851.42 303,682,054.49 386,316,905.91 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(173,079.67) 

 
(1,672,119.33) 

 
(1,845,199.00) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 334,423.87 334,423.87 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 82,461,771.75 302,344,359.03 384,806,130.78 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 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) 
ก าไรขั้นตน้ 544,500,701.85 99,269,805.38 643,770,507.23 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 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) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 378,529,419.46 22,991,306.67 401,520,726.13 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (81,353,633.58) (81,353,633.58) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 378,529,419.46 (58,362,326.91) 320,167,092.55 
 

34. คดีความฟ้องร้อง 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียก
ค่าเสียหายจากสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้มี
ค  าสั่งให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี ฉบบัลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 
โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวช าระหน้ีใหแ้ก่บุคคลภายนอกจ านวน 
1.88 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป 

 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยสองแห่งไดย้ื่นฎีกาต่อศาล คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลซ่ึงยงัไม่ทราบผลท่ีแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าเสียหายเพียงผูเ้ดียวและไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 1.54 
ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดยเป็นยอดหลงัจากหกัเงินท่ีจ่ายส่วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ 
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35. รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 
 

กลุ่มบริษทัมีการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน โดยการปรับลดมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 86.16 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิในผลขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว ซ่ึงแสดงผลกระทบได ้ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 383,794,053.02 (86,163,102.53) 297,630,950.49 
ก าไรสะสม 10,102,303,391.11 (86,163,102.53) 10,016,140,288.58 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 219,323,931.26 86,163,102.53 305,487,033.79 
ก าไรส าหรับปี 1,748,350,863.69 (86,163,102.53) 1,662,187,761.16 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.39 (0.06) 1.33 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 315,603,821.27 (86,163,102.53) 229,440,718.74 
ก าไรสะสม 775,483,016.74 (86,163,102.53) 689,319,914.21 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 4,809,468.95 (86,163,102.53) (81,353,633.58) 
ก าไรส าหรับปี 406,330,195.08 (86,163,102.53) 320,167,092.55 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 (0.06) 0.26 
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36. รายการจดัประเภทงบการเงินปีก่อน 
 

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตามท่ีรายงานไปแลว้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพิ่ม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,012,603,206.98 5,153,915.92 8,017,757,122.90 
งานระหวา่งเพาะปลูกตน้ยางพารา 5,153,915.92 (5,153,915.92) - 
 

37. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational profile

GRI 102-1 Name of the organization 8-9, 20-23

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 8-9

GRI 102-3 Location of headquarters 8-9, 20-23

GRI 102-4 Location of operations 8-9

GRI 102-5 Ownership and legal form 8-9, 66-67

GRI 102-6 Markets served 27, 29

GRI 102-7 Scale of the organization 8-9, 20-23, 27, 139

GRI 102-8 Information on employees and other workers 139

GRI 102-9 Supply chain 8-9

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 24-25

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 116-118

GRI 102-12 External initiatives 149

GRI 102-13 Membership of associations 149

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 6-7

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 116-118

Ethics and integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 1, 145-147

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 145-147

Governance

GRI 102-18 Governance structure 84-110

Stakeholder engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups 125-127

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 139

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 124-127

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 125-127

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 125-128

Reporting practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 17

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 124-128

GRI 102-47 List of material topics 125-128

GRI 102-50 Reporting period 4

GRI 102-51 Date of most recent report 4

GRI 102-52 Reporting cycle 4

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 4

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4

GRI 102-55 GRI content index 4
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DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 125-128

GRI 103-2 The management approach and its components 138, 152

Economic

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 27

GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change 116-118

GRI 201-4 Financial assistance received from government 14, 27

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 116-118

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 146

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 146

GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

GRI 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 145

Environmental

GRI 301: MATERIALS

GRI 301-1 Materials used by weight or volume 153

GRI 302: ENERGY

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 151

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 151

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 150

GRI 303-3 Water withdrawal 150, 152

GRI 305: EMISSIONS

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 152

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 152

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 152

GRI 306-3 Significant spills 152

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 145, 152

Social

GRI 401: EMPLOYMENT

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 139

GRI 401-3 Parental leave 139

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 142, 144

GRI 403-9 Work-related injuries 141



248 Integrated Annual Report 2018  |  รายงานประจำาปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำากัด (มหาชน)

DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 144

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 144

GRI 406: NON-DISCRIMINATION

GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 138

GRI 408: CHILD LABOR

GRI 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 138

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR

GRI 409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor 138

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 138

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments,  
and development programs

148-149

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 138

GRI 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 138

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area 145






