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VISION
GFPT strives to be a
leading chicken meat
exporter with its fully
vertical integrated chicken
production
จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
เพื่อการส่งออก
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Missions and Core Value
พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการ
ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้
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1

คุณภาพอาหาร

2

ความปลอดภัยอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป
ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ น ที่
ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อน
ส่งถึงมือผู้บริโภค
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นวัตกรรมอาหาร

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่เสมอ
พร้อมน�ำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความ
มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล
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ความพึงพอใจสูงสุด

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

ใส่ ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึง
พอใจสูงสุด

สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งพั น ธมิ ต รใน
ระยะยาว

กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคูก่ าร
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ได้คุณภาพมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม
บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว
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สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

5

6

GFPT ANNUAL REPORT 2017

Contents
10

15

18

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

23

26

28

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ

การประกอบธุรกิจ

32

34

48

โครงสร้างรายได้

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

การตลาดและภาวะการ
แข่งขัน

58

66

72

ปัจจัยความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้น

75

78

79

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างองค์กร

การจัดการ

GFPT ANNUAL REPORT 2017

84

92

122

คณะกรรมการบริษัท

การก�ำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน

127

132

158

การบริหารจัดการความเสีย่ ง

การบริหารอย่างยั่งยืน

รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

160

162

165

รายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี

168

171

รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

งบการเงิน

7

EFFICIENT
BREED
คัดเลือกสายพันธุ์ คุณภาพดี 
มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
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Financial Highlights
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
การด�ำเนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558

2559

2560

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

16,466

16,693

16,928

รายได้รวม (ล้านบาท)

16,701

17,023

17,247

กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)

2,003

2,502

2,778

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

1,317

1,960

2,052

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,195

1,644

1,748

0.95

1.31

1.39

4,809

4,915

5,372

14,976

16,160

17,366

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)

2,953

3,198

2,975

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

5,533

5,381

5,205

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

9,443

10,779

12,161

1.63

1.54

1.81

12.17

14.99

16.41

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

8.32

10.56

10.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.59

0.50

0.43

ผลการดำ�เนินงานรวม

กำ�ไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
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ยอดขายรวม

กำไรขั้นตน

(ลานบาท)

16,466

กำไรสุทธิ

(ลานบาท)

(ลานบาท)

16,928

16,693

1,748

2,778
1,644

2,502
2,003

+1%

2558

2560

2559

สินทรัพยรวม

2558

(ลานบาท)

12,161

5,533
5,381

16,160

+7%

2558

5,205

EBITDA

2558

(%)

16.4%
15.0%

2,387

7.2%

+6%

+9%

2560

2558

2560

2559

(เทา)

2558

1.5

2559

(%)

10.6%
0.6

2558

10.4%

8.3%
0.5

0.4

-14%

2560

2560

2559

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

1.8

+18%

2558

+4%

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

10.1%

9.7%

12.2%

อัตราสวนสภาพคลอง

2560

2559

อัตรากำไรสุทธิ

3,276
3,097

1.6

2558

2560

2559

(%)

2559

10,779

+13%

อัตรากำไรขั้นตน

(ลานบาท)

2558

9,443

-3%

2560

2559

2560

2559

สวนของผูถือหุน

(ลานบาท)

17,366

+6%

2558

2560

2559

หนี้สินรวม

(ลานบาท)

14,976

1,195

+11%

2559

-1%

2560

2558

2559

2560

11

SUSTAINED
RESOURCES
ระบบจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนปล่อยลงแหล่งน�้ำธรรมชาติ
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Message from Chairman
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 ดีขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดย
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสม�่ำเสมอ ท�ำให้อ�ำนาจซื้อของผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันส่งผล
เกื้อหนุนให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าพอใจ
ผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นในปี 2560 เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเผชิญกับการแข่งขันและ
อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในตลาดภายในประเทศหรือตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การจะด�ำรงศักยภาพเช่นนี้ ได้ต่อไป
เรื่อยๆ นัน้ ถือได้วา่ เป็นสิง่ ท้าทายอย่างยิง่ ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบนั บริษทั ฯ จึงจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการโดยไม่อาจหยุดนิง่ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นา่ ดึงดูดใจและสอดคล้องกับรสนิยม
ของผูบ้ ริโภคในตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผา่ นการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ
นอกเหนือจากเป้าหมายความส�ำเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อเป้าหมายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเป้าหมายทางธุรกิจ โดยในด้านการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ยัง
ได้รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption
: CAC) และจัดท�ำแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมฯ ดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็น
บรรทัดฐานอีกด้วย
ส่วนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมประเภท “รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social
Responsibility : CSR) อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเรื่อยมา อาทิ กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงงาน และการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าในนามของประธานบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลูกค้า และพนักงานทุกระดับ ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญช่วยให้บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ข้าพเจ้าหวังอย่างยิง่ ว่าบริษทั ฯ
จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจ และความสนับสนุนจากท่านทั้งหลายเช่นนี้สืบต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันเสริมสร้างให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันได้อย่างมั่นคงตลอดไป

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
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EVAPORATIVE
COOLING SYSTEM
โรงเรือนระบบปิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบ
การระเหยของไอน�้ำ
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Company Information
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

GFPT

KT

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ ไก่
แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์มเลีย้ งไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายไข่เชือ้

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001471

0107537001463

โทรศัพท์

0 2473 8000

0 2473 8000

โทรสาร

0 2473 8398

0 2473 8398

ทุนจดทะเบียน

1,400,000,000 บาท

400,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

1,253,821,000 บาท

400,000,000 บาท

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

1,253,821,000 หุ้น

40,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

เว็บไซต์

www.gfpt.co.th

www.ktfood.co.th
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GP

FKT

MKS

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

ฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ เพื่อผลิตและ
จ�ำหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ นือ้

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

ฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

0105536132457

0105521016944

0105524028536

0 2473 8000

0 2473 8000

0 2473 8000

0 2473 8398

0 2473 8398

0 2473 8398

200,000,000 บาท

350,000,000 บาท

550,000,000 บาท

200,000,000 บาท

350,000,000 บาท

550,000,000 บาท

20,000,000 หุ้น

35,000,000 หุ้น

55,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ
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GFF

McKey

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กึง่ ส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5
ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

เลขทะเบียนบริษัท

0105525001496

0115536003282

โทรศัพท์

0 2473 8000

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7

โทรสาร

0 2473 8398

0 2315 4765

ทุนจดทะเบียน

160,000,000 บาท

100,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

160,000,000 บาท

100,000,000 บาท

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

1,600,000 หุ้น

1,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ที่ตั้ง

GFN

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัทร่วม

โทรศัพท์

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

0 2009 9000
0 2009 9991
www.set.or.th/tsd

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ ไก่
แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ ไก่

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

77 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้างสูง
อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
20190

ผู้สอบบัญชี

0105551130397
038 932 900
038 932 999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

-ไม่ม-ี

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

ที่ตั้ง

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0 2231 3980-7

โทรสาร

0 2231 3988
www.amc-mri.com
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Group Structure
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทรวม

บริษัทยอย

Keystone Foods Inc.
(51%)

49.00%

98.10%

บมจ. กรุงไทยอาหาร

บจก. แมคคีย ฟูด เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

Nichirei Foods Inc.
(51%)

99.99%

49.00%

99.99%

บจก. ฟารมกรุงไทย

99.99%

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%

บจก. จีเอฟ ฟูดส

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

23

EFFECTIVE
TRACEABILITY
SYSTEM
มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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Major Development
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2524 ประกอบธุรกิจการผลิต และจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2524

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์
(ไทย) จ�ำกัด
2528

กลุม่ เครือ ป.เจริญพันธ์ ได้ซอื้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ไว้ทงั้ หมด

2530

เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
2532

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท
• เปลี่ ย นชือ่ เป็ น “บริ ษั ท ป.เจริ ญ พั น ธ์ โพลทรี ย ์ จ� ำ กั ด
และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด”

2534

• ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ
ฟูดส์ จ�ำกัด
• เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
• ได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท
กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด

2533

• ลงทุน 99.99% ในบริษทั ย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษทั ฟาร์มกรุงไทย
จ�ำกัด และบริษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท

2535

เริ่ ม เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียก
ช�ำระแล้ว 570 ล้านบาท
2536

ลงทุน 49.00% ในบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
2537

• บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด ได้แปรสภาพจาก “บริษทั จ�ำกัด” เป็น
“บริษัทมหาชนจ�ำกัด”
• บริ ษั ท กรุ ง ไทยอาหารสั ต ว์ จ� ำ กั ด ได้ แปรสภาพจาก
“บริษัทจ�ำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจ�ำกัด”
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2541

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการเพิกถอนหุ้น
สามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2543

เพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท
2545

ได้ซอื้ หุน้ ของ บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ ท�ำให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 65.00% เป็น 96.50%

2546

• เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท
และเพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้ว จาก 626.91 ล้านบาท เป็น
1,253.82 ล้านบาท
• ลงทุ น 99.99% ในบริ ษั ท ย่ อ ยอี ก 1 แห่ ง คื อ บริ ษั ท
จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

2551

ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2553

แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ
1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 ล้านบาท

2554

ได้ซอื้ หุน้ ของ บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ ท�ำให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%

2555

• ได้ทำ� การเพิม่ ทุนบริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49.00%
จ�ำนวนรวม 903.56 ล้านบาท
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86%

2556

ได้ซอื้ หุน้ ของ บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ ท�ำให้
มีสัดส่วนใหม่จาก 97.86% เป็น 97.87%

2557

• บริษทั กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เปลีย่ นชื่อเป็น
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
• ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03%

2558

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

2559

ได้ซ้ือหุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มี
สัดส่วนใหม่จาก 98.06% เป็น 98.10%

2560
• ได้ทำ� การเพิม่ ทุน บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด จากทุนจดทะเบียน
40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด ขยายก�ำลังการผลิตไส้กรอกและ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป ท� ำ ให้ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต รวมอยู ่ ที่
37,800 ตัน/ปี
• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต โรงงานผลิ ต อาหารแปรรู ป ปรุ ง สุ ก
แห่งใหม่ด้วยก�ำลังการผลิตเพิ่มอีก 30,000 ตันต่อปี

GFPT
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Business Operations
การประกอบธุรกิจ
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช�ำระแล้ว
1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ด�ำเนิน
ธุรกิจหลัก คือ การช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�ำหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตและ
แปรรูปเนือ้ ไก่สงู สุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีกำ� ลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่
32,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที”) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
สายธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้ สายธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การด�ำเนินธุรกิจของทัง้ กลุม่ บริษทั จีเอฟพีที เป็นลักษณะต่อเนื่อง
ครบวงจร โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ การลงทุน 98.10% ในบริษทั กรุงไทยอาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั KT”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษทั
KT ด�ำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ
บริษัท KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์
ทั่วไป ส�ำหรับอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำ
ทั่วไป ในปี 2560 บริษัท KT มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดย
แบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้ำ 2
โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีก�ำลังการผลิตรวม 599,000 ตัน
ต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มี
ก�ำลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี ส�ำหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (“บริษัท
GP”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษทั GP ด�ำเนินธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท
FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2560 บริษัท GP มีก�ำลังการ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 2.59 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 1
ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
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บริษทั ฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (“บริษทั
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP
เพื่อน�ำมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท MKS
ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ ไข่ บริษัท FKT ได้น�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ ไข่ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท KT
และผูเ้ ลีย้ งอิสระทัว่ ไปทีท่ ำ� ฟาร์มเลีย้ งไก่พนั ธุ์ไข่ ในปี 2560 บริษทั FKT
มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 113 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจ�ำนวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ไข่
จ�ำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS
ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท
FKT น�ำมาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�ำหน่ายไก่เนื้อให้
กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2560 บริษัท
MKS มีก�ำลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 92 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (“บริษัท
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท GFF ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึง่ จ�ำหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่านศูนย์จ�ำหน่าย
ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2560 บริษัท GFF มีก�ำลัง
การผลิตรวมเท่ากับ 11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาท บริษัท McKey ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึ่ง
ส�ำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศและมีการจ�ำหน่ายให้ร้าน
แมคโดนัลด์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2560
บริษัทฯ มีก�ำลังผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3
แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผู้ถือหุ้น
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท
GFN ด�ำเนินธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2560 มีก�ำลังการผลิต
และแปรรูปเนือ้ ไก่สงู สุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีกำ� ลังการผลิตไก่ปรุง
สุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดชลบุรี ส�ำหรับ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

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

ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
2084(2)/2557
2106(2)/2553
1022(2)/2555
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557

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

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567
2560 - 2568
ยังไม่เริ่มมีรายได้
2560 - 2568
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

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

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1233(2)/2557

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

2557 - 2565

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

2560 - 2568

ชลบุรี

1977(2)/2552
1978(3)/2552
2258(3)/2555
2225(3)/2557
59-1079-0-00-2-0

ไก่ชำ�แหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

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

บริษัท / กิจการ
บมจ. จีเอฟพีที

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

2) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)
บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์

2547 - 2561

สมุทรปราการ

2109(3)/อ/2553

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

2545– 2561

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

ยังไม่ได้เริ่มนำ�เข้า
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Income Structure
โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 16,928.47 ล้านบาท จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่คิดเป็น
ร้อยละ 44.62 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 19.97 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 30.53 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปคิดเป็นร้อยละ 4.88 ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตาม
ส่วนงาน

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

ด�ำเนินการโดย การถือหุ้น
(%)

GFPT
KT

98.10

FKT, GP, MKS

99.99

KT

98.10

GFF

99.99

2558

2559

รายได้

%

6,648.59

2560

รายได้

%

รายได้

%

40.38

7,209.37

43.19

7,554.13

44.62

4,457.61

27.07

3,907.83

23.41

3,379.98

19.97

4,507.21

27.37

4,679.54

28.03

5,167.70

30.53

853.10

5.18

896.28

5.37

826.66

4.88

16,466.51

100.00

16,693.02

100.00 16,928.47

100.00

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
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โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม
2560

2559

2558

30.53%

44.62%

43.19%

40.38%

28.03%

27.37%

19.97%

23.41%

4.88%

5.37%

ชำแหละไกและแปรรปู
ฟารมเลยีงสตัวและจำหนายลกูไก
อาหารสตัว
ผลติภณ
ั ฑอาหารแปรรปู

5.18%

27.07%

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย ปี 2560
44.62%

ชำแหละไกและแปรรูป

30.53%

ฟารมเลี้ยงสัตว
และจำหนายลูกไก

19.97%

อาหารสัตว

4.88%

ผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป
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Management
Discussion & Analysis
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

GFPT ANNUAL REPORT 2017

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานฉบับนี้ เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT
และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท GFPT”) และรวมถึง
รายการที่ ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ งบการเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุม่ บริษทั GFPT เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเนือ้ ไก่แปรรูปแบบครบวงจร
ครอบคลุมตัง้ แต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลีย้ งไก่พนั ธุ์ การเลีย้ งไก่เนือ้ การ
แปรรูปเนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อจัดจ�ำหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดยเน้น
มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทัง้ ระบบห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่วตั ถุดบิ
ที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังคงให้ความส�ำคัญในการรักษาความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ โดยมุง่ เน้นนโยบายการเลีย้ งไก่ในฟาร์มของกลุม่ บริษทั เอง
ทั้งหมด และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด
จากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยมีการท�ำ
สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง

ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจในปี 2560
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จ�ำนวน 16,928.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 จากปี 2559
โดยรายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.78 ตามล�ำดับ
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ปริมาณส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหาร
สัตว์ลดลง
กลุม่ บริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้นในปี 2560 จ�ำนวน 2,777.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
275.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 จากปี 2559 โดยอัตราก�ำไร
ขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 ของรายได้จากการ
ขาย เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 14.99 ในปี 2559 จากต้นทุนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ลดลง และปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี
2560 จ�ำนวน 1,748.35 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 1.39 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.37 จากปี 2559 นับเป็นอีกปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่
น่าประทับใจ
ส�ำหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่ำเพียง 0.43 เท่า และ
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่ำเพียง
0.28 เท่า
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม

ธุรกิจอาหารสัตว์

กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จ�ำนวน 16,928.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 235.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ธรุ กิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์
และธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.78 ตาม
ล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย
อาหารสัตว์ ลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

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

โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 44.62 ธุรกิจ
อาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 19.97 ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
30.53 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.88

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น�้ำในประเทศ
นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารหมูยังได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่ตกต�่ำใน
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจอาหารสัตว์น�้ำได้รับผลกระทบจาก
ภาวะภัยแล้งในประเทศไทย โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลง
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ
ลดลงร้อยละ 10.06 และร้อยละ 16.14 ตามล�ำดับ

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้
จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่
ตัดแต่ง และการขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจเนื้อไก่
แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.62 ของรายได้จากการขาย
รวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�ำนวน 7,554.13
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี 2559
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขายส่ ง ออกสิ น ค้ า เนื้ อ ไก่ แปรรู ป จ� ำ นวน
30,600 ตัน เพิ่มขึ้น 2,300 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 จากปี 2559
ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกไปประเทศ
ญี่ปุ่น

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จาก
การขายลูกไก่ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
30.53 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 5,167.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.16
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
บริษัท GFN เริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี 2553 โดยปริมาณขายไก่เนื้อให้กับ
บริษัท GFN ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2559

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มาจากการขายสินค้า
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดใน
ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.88 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
826.66 ล้านบาท ลดลง 69.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.77 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ลดลงจากปริมาณขายอาหาร
แปรรูปจากเนือ้ ไก่ ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 13.90 อย่างไรก็ตาม ราคา
ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
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ต้นทุนขาย

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

ในปี 2560 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้
เสียของกลุม่ บริษทั มีจำ� นวนรวม 272.02 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 99.17
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.72 จากปี 2559 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วน
แบ่งก�ำไรลดลงจาก บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (McKey) มีสว่ นแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 171.95 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
63.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.07 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด�ำเนินการโรงงานแปรรูปไก่
แห่งใหม่ในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (GFN) มีส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 100.07 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
35.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.11 จากปี 2559

ก�ำไรขั้นต้น
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 จ�ำนวน 2,777.55 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 275.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.02 จากปี
2559 จากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายรวมเพิม่ ขึน้ และต้นทุน
ขายรวมลดลง เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ บริษทั
ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.99 ในปี 2559

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารรวมจ�ำนวน
1,316.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 73.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 5.92 จากปี 2559 โดยค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่
ขึ้นจากค่าขนส่งออกจากปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้น และเงินบริจาคเพื่อการกุศลเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิด
เป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
7.44 ในปี 2559

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ บริษทั ประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายให้กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงินจ�ำนวน 74.36 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 23.67 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 24.14 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องลดลง ต้นทุนทางการ
เงินในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.08 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.58
ในปี 2559 ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ บริษทั ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
0.44 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.59 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�ำนวน 219.32
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 13.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 จ�ำนวน 205.69 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี 2559
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กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 1,748.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น
1.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 104.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.37 จากปี 2559 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,643.70
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น และ
ต้นทุนขายรวมลดลง ก�ำไรสุทธิของกลุม่ บริษทั ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
10.33 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.85 ในปี 2559

ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA)
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 3,276.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.35
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการทีก่ ลุม่
บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายไก่เนื้อเพิ่มขึ้น
และปริมาณขายสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งท�ำให้ EBITDA Margin
ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 19.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ร้อยละ 18.55
หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

2560

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBIT) 1,316.82 1,960.19 2,051.61
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

1,064.95 1,131.10 1,216.21

ค่าตัดจำ�หน่าย

4.89

5.73

8.55

กำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย
2,386.66 3,097.02 3,276.37
ภาษี และค่าตัดจำ�หน่าย
(EBITDA)

EBITDA Margin (%)

14.49

18.55

19.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ
15.24 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 16.26 ในปี 2559 จากประสิทธิภาพ
ในการท�ำก�ำไรที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลง และมีความเสีย่ งลดลง จากปี 2559 ดังนี้

DUPONT ANALYSIS

2558

2559

2560

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 15 (%)

13.15

16.26

15.24

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน12 (%)

8.00

11.74

12.12

อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า)

1.16

1.09

1.03

ตัวคูณความเสีย่ ง (Equity Multiplier)

1.58

1.54

1.46

(เท่า) (1+DE)
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ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
17,365.56 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,371.82
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.93 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 8,012.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,671.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 477.05 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น 832.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79
ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
5,204.58 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ นิ หมุนเวียน 2,975.28 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 57.17 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน
1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของหนี้สินรวม ภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�ำนวน 384.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.40 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วม
มีจ�ำนวน 91.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของหนี้สินรวม
และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 52.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.01 ของหนี้สินรวม

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

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

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน
34.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 33.78 ล้านบาท ในปี 2559 ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ
3.49 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
20 วัน ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจาก 21 วัน ในปี 2559 อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า ในปี 2560 เท่ากับ 17.78 เท่า เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
จาก 17.27 เท่า ในปี 2559

สินค้าคงเหลือ
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,608.19 ล้านบาท
ลดลงเล็กน้อยจ�ำนวน 45.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.24 จาก
ปี 2559 จากวัตถุดิบและเวชภัณฑ์ลดลง ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ในปี 2560 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�ำนวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าคงเหลือลดลงสิน้ ปี จ�ำนวน 10.01 ล้านบาท ซึง่ รวมคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 0.36 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน
925.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39
จากปี 2559 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2560 เท่ากับ
20.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 22.54 เท่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาการช�ำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2560 ที่ 18 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 16 วัน ในปี 2559
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน 3,576.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน 229.70 ล้านบาท
จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 281.38 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
12,160.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,381.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.82 จากสิ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,372.33 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าหุ้น
ทางบัญชีปี 2560 เท่ากับ 9.70 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 8.60 บาทต่อ
หุ้นในปี 2559
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด

ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน
รวม 2,975.28 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินจ�ำนวน 1,650.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่ จ�ำนวน
925.34 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 333.24 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีจ�ำนวน
66.70 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�ำนวน
1,350.14 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 262.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 911.86
ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 536.26
ล้านบาท
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงินสดใช้ ไปในกิจ กรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน
680.20 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 77.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 376.02 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จ�ำนวน 736.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน
425.40 ล้านบาท

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

ส�ำหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท
มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�ำระคืนได้
จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.81 เท่า
อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนอยูใ่ นระดับต�ำ่ เพียง 0.28 เท่า
กลุม่ บริษทั ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือทีย่ งั ไม่
ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�ำนวน 242.00 ล้านบาท และเงิน
กู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต และ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�ำนวน 8,097.45 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
กลุม่ บริษทั มีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ นั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
3,576.70 ล้านบาท ลดลงจาก 3,806.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ใน
ระดับต�่ำ 0.28 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.35 เท่า ในปี 2559 แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
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รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน
ในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จ�ำนวน 1,350.14 ล้านบาท โดยมีการซือ้ สินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 911.86
ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 536.26
ล้านบาท
การลงทุนในปี 2560 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้ และโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท
มาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัท McKey มีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสุก
แห่งใหม่ โดยมีกำ� ลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกรวมเพิม่ อีก 30,000
ตันต่อปี โดยสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2560 ในขณะที่ บริษัท GFN มี
การขยายก�ำลังเชือดไก่จาก 130,000 ตัวต่อวัน เพิ่มเป็น 150,000 ตัว
ต่อวัน ในปี 2560
ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายก�ำลังการ
ผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่
ต้นน�้ำ เพื่อเป็นรากฐานส�ำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัท
มีเป้าหมายที่จะขยายก�ำลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 384,000 ตัวต่อวัน
ภายในปี 2563 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก�ำลังการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และมีแผนการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยก�ำลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออก
ประมาณ 24,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยง
จากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความเสี่ยง
จากเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ล้วนเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการของกลุ่มบริษัทให้มีการด�ำเนินงานและผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตามที่ ได้ระบุไว้
ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (รายงานประจ�ำ
ปี 2560 หน้า 58)

โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200–1,500
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท

ภาระข้อผูกพัน

ระยะเวลาการชำ�ระ

รวม

น้อยกว่า
1 ปี

1 - 3 ปี

3 - 5 ปี

1,766.70

66.70

300.00

-

1,400.00

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

35.49

17.25

8.43

4.38

5.43

ภาระผูกพันด้านการซื้อ

30.33

13.52

16.81

-

-

145.61

145.61

-

-

-

1,978.13

243.08

325.24

4.38

1,405.43

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ
รวม

มากกว่า 5 ปี

41

42
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สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
2558
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
ล้านบาท
ร้อยละ

2560
ล้านบาท ร้อยละ

592.49

3.96

310.87

1.92

736.26

4.24

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,026.63

6.85

932.66

5.77

1,013.27

5.83

สินค้าคงเหลือ

3,173.50

21.19

3,653.33

22.61

3,608.19

20.78

16.27

0.11

18.15

0.11

14.10

0.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,808.89

32.11

4,915.01

30.41

5,371.82

30.93

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,126.56

14.20

2,448.75

15.15

2,671.77

15.39

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

98.82

0.66

121.18

0.75

110.83

0.64

ไก่พ่อแม่พันธุ์

386.89

2.58

406.78

2.52

366.22

2.11

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

346.73

2.32

360.42

2.23

354.07

2.04

6,753.57

45.09

7,430.75

45.98

8,012.60

46.14

358.17

2.39

373.55

2.31

383.79

2.21

96.69

0.65

103.89

0.65

94.46

0.54

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

10,167.43

67.89

11,245.32

69.59

11,993.74

69.07

รวมสินทรัพย์

14,976.32

100.00

16,160.33

100.00

17,365.56

100.00

1,787.10

11.93

1,931.37

11.95

1,650.00

9.50

-

-

-

-

160.00

0.92

813.54

5.43

886.47

5.49

925.34

5.33

7.85

0.05

7.85

0.05

7.85

0.05

283.32

1.89

208.32

1.29

66.70

0.38

60.75

0.41

164.36

1.01

165.39

0.95

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,952.56

19.71

3,198.37

19.79

2,975.28

17.13

เงินกู้ยืมระยะยาว

2,075.02

13.85

1,666.70

10.31

1,700.00

9.79

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

338.88

2.26

365.94

2.26

384.97

2.22

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

107.29

0.72

99.43

0.62

91.58

0.53

59.32

0.40

50.80

0.32

52.75

0.30

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,580.51

17.23

2,182.87

13.51

2,229.30

12.84

รวมหนี้สิน

5,533.07

36.94

5,381.24

33.30

5,204.58

29.97

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

9,443.25

63.06

10,779.09

66.70

12,160.98

70.03

14,976.32

100.00

16,160.33

100.00

17,365.56

100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำ�หนดรับรู้ในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
2558
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
ล้านบาท
ร้อยละ

16,466.51

98.59

16,693.02

235.16

1.41

รวมรายได้

16,701.67

ต้นทุนขาย

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2560
ล้านบาท

ร้อยละ

98.06

16,928.47

98.15

329.90

1.94

318.24

1.85

100.00

17,022.92

100.00

17,246.71

100.00

(14,463.26)

(86.60)

(14,191.28)

(83.37) (14,150.92)

(82.05)

(1,170.39)

(7.01)

(1,242.64)

(1,316.20)

(7.63)

(90.67) (15,467.12)
2.18
272.02

(89.68)
1.58

(15,633.65)
248.80

(93.61) (15,433.92)
1.49
371.19

(7.30)

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,316.82

7.88

1,960.19

11.51

2,051.61

11.90

ต้นทุนทางการเงิน

(123.26)

(0.74)

(98.03)

(0.57)

(74.36)

(0.43)

19.58

0.12

(205.69)

(1.21)

(219.32)

(1.27)

1,213.14

7.26

1,656.47

9.73

1,757.93

10.20

(18.22)

(0.11)

(12.77)

(0.07)

(9.58)

(0.06)

1,194.92

7.15

1,643.70

9.66

1,748.35

10.14

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

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560
2558
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

2560
ล้านบาท

1,763.84

2,088.52

2,455.73

(1,386.42)

(1,612.81)

(1,350.14)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(54.66)

(757.33)

(680.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

322.76

(281.62)

425.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

269.73

592.49

310.87

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

592.49

310.87

736.26

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2558

2559

2560

1.63
0.53
0.67
17.65
20
66.93
5
23.35
15
10

1.54
0.37
0.68
17.27
21
70.56
5
22.54
16
10

1.81
0.57
0.80
17.78
20
70.75
5
20.43
18
8

12.17
8.00
133.95
7.16
13.15

14.99
11.74
106.56
9.66
16.26

16.41
12.12
119.70
10.14
15.24

8.32
23.25
1.16

10.56
25.92
1.09

10.43
25.51
1.03

0.59
0.44
11.61
0.12
N/A*

0.50
0.35
16.42
0.14
73.38

0.43
0.28
22.22
0.19
N/A**

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน)
Cash Cycle 10 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น 11 (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร 13 (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย 21 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน 22 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%)
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หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) /
หนี้สินหมุนเวียน
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)
5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)
9) ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
11) อัตราก�ำไรขั้นต้น = (ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100
12) อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = (ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน) x 100
14) อัตราก�ำไรสุทธิ = (ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
21) อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี) /
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
(การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�ำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถค�ำนวณ
อัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
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TO BE A LEADING
FOOD PRODUCER
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
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Business Outlook
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
สถานการณ์ในปี 2560
ภาวะการผลิต
ในปี 2560 แม้ว่าการผลิตเนื้อไก่ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ
4 ของโลกจะลดลงไปเนื่องจากปัญหาด้านชีวอนามัยและการชะลอตัวของการ
บริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศ แต่ประเทศผู้น�ำในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถ
ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเป็นผลเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจาก
นั้นความต้องการบริโภคที่ยังมีการขยายตัวได้ดีในประเทศอินเดียและกลุ่มสหภาพ
ยุโรปก็เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มประเทศเหล่านั้นเพิ่มการผลิตมากขึ้น และยังท�ำให้
เกิดความต้องการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ ไก่เนือ้ จากต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามปัญหา
การระบาดของไข้หวัดนกที่ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในหลายประเทศก็ท�ำให้การผลิต
โดยรวมยังเพิ่มได้ ไม่มากนัก
ในปี 2560 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 90.181 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.21 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อราย
ใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วย บราซิล สหภาพยุโรป และจีน ตามล�ำดับ
สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนื้อในปี 2560 ได้ประมาณ 18.601 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ประมาณร้อยละ 1.83 ในขณะที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มี
ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ ราว 13.251 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 2.63 ส่วนกลุม่
ประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 11.701
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.45 ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ
4 นั้นผลิตลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 5.69 คือผลิตได้ประมาณ 11.601 ล้านตัน
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดย
คาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ 1,470.262 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณ
ผลผลิต 2.082 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราวร้อยละ 4.612 ปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับการที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาด
ไข้หวัดนกท�ำให้ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

1
2

USDA Publications ; https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/Circulars/2018/01/Livestock_poultry.pdf
รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2561, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
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ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
แม้วา่ อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 จะไม่
สูงมากนัก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นจากผลของการที่ราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็น
รายได้ของคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ฟน้ื ตัวเท่าทีค่ วร แต่ปริมาณความต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี
2560 มีปริมาณความต้องการบริโภคประมาณ 1.362 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ร้อยละ 1.312
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
นี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนื้อสุกร นอกจากนั้นความ
ใส่ใจในสุขภาพของผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมากท�ำให้มแี นวโน้มว่าจะเลือกสรร
บริโภคอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ทมี่ ีไขมันต�ำ่ เช่น เนือ้ ไก่มากขึน้ ประกอบ
กับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟดู้ ซึง่ ส่วนหนึง่ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากเนือ้
ไก่เป็นวัตถุดบิ และการเติบโตของธุรกิจการท่องเทีย่ วก็มสี ว่ นช่วยท�ำให้
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศ เพิ่มสูง
ขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ

ปริมาณความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในประเทศปี 2560
ประมาณ

1.36 ล้านตัน

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ของไทยปี 2560 รวมทั้งสิ้น
ประมาณ

790,000 ตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ปี 2560
เพิ่มขึ้น

6.33%

การส่งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2560 มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 790,0003 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.333 และ
คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมราว 101,8003 ล้านบาท อัตราการเพิ่มนี้
ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 9.09 ในปี 2559 เนือ่ งจากการ
ส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลง
ในด้านของตลาดส่งออกนัน้ ญีป่ นุ่ เป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ้
ไก่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ โดยในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ไป
ยังญีป่ นุ่ ประมาณ 422,0003 ตัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ ถึงประมาณร้อยละ 12.493
เมื่อเทียบกับปีทผี่ า่ นมา และสัดส่วนการส่งออกไปยังญีป่ นุ่ ก็สงู ขึน้ จาก
ร้อยละ 50.493 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 53.423 ในปี 2560 อีกด้วย
การส่งออกที่เติบโตได้ดีในตลาดญี่ปุ่นเป็นเพราะบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่ง
ส�ำคัญมีปญ
ั หาเรื่องความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนตลาด
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น การส่งออกในปี 2560
มีปริมาณราว 273,0003 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.353
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปยังไม่ขยายโควต้าการน�ำเข้าให้
กับประเทศไทยและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศยุโรปตะวันออก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโปแลนด์

แคนาดา
ตลาดอื่นๆ +24.46%

95,000

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

2

รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2561, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
3
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic

ตัน
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12.02%
ตลาดอื1นๆ

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

2560

53.42%
ญี่ปุน

34.56%
สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป -6.35%

273,000

รัสเซีย

ตัน

สหภาพยุโรป
เกาหลี
ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต
เนปาล
บาหเรน
กาตาร
อียิปต
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
โอมาน
กานา

มาเลเซีย

ญี่ปุน

ฮองกง
ลาว
ญี่ปุ่น +12.49%
เวียดนาม

422,000

ศรีลังกา
สิงคโปร

แอฟริกาใต

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ

ฟลิปปนส
บรูไน

ตัน
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แนวโน้มปี 2561
ภาวะการผลิต
ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560
โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงเนื้อไก่จะมีประมาณ 1,501.532 ล้านตัว คิดเป็น
ปริมาณผลผลิต 2.172 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ราวร้อยละ 2.132 เนื่องจาก
การคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขนึ้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้การบริโภคภายในขยายตัวได้ดี นอกจากนั้นศักยภาพการแข่งขันที่สูงของ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท�ำให้สามารถส่งออกได้
ดีขึ้นด้วย การเติบโตของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศเช่นนี้ ท�ำให้ปริมาณการผลิตขยายตัวสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น

มูลคาไกแปรรูป
มูลคาไกสดแชแข็ง

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบทางลบต่อการผลิตและท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่าที่คาดหมายได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และปัญหาการแข่งขันและกีดกัน
ทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

ภาวะการตลาด
ภาวะการเมืองทีค่ าดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และการคาดการณ์
ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 จะสามารถขยายตัวได้ดกี ว่าปี 2560
ก็น่าจะท�ำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้พอ
สมควร ทั้งนี้เพราะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี
ทีส่ ดุ ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าและราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ
นอกจากนัน้ การขยายตัวของการท่องเทีย่ วซึง่ ได้มกี ารส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อ
เนื่องก็ทำ� ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่แปรรูปประเภทต่างๆ มากขึน้ ด้วย
ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2561 จะมีปริมาณราว 1.422 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.522
ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในปี 2561 นั้น มีโอกาส
ที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.533
จาก 790,0003 ตัน ในปี 2560 เป็นประมาณ 810,0003 ตัน ในปี 2561 ปัจจัย
เกื้อหนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่คาดหมายว่าจะเติบโตได้ดี นอกจากนั้นการที่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากประเทศไทย
ปลอดจากเชือ้ ไข้หวัดนกทีย่ งั ระบาดอยูเ่ ป็นครัง้ คราวในหลายประเทศก็เป็นปัจจัย
เสริมที่ส�ำคัญ เพราะการได้รับความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้
ท�ำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี

2
3

35,742

97
2549

รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2561, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic
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มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ปี 2560

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)

101,800 ล้านบาท

มูลคา : ลานบาท

80,475

80,000

78,300
74,534

70,000
69,259
63,324

60,000

50,000

40,000

30,000

21,341

23,500

23,970
20,000

19,655
15,653

10,000

0

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560(E)*

2561(F)**
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย
ปี

ผลผลิต

ผลผลิต

เปลี่ยนแปลง

บริโภค

เปลี่ยนแปลง

1,189.04

1,629,916

12.69%

1,125,510

23.92%

1,295.56

1,775,928

8.96%

1,230,370

9.32%

1,337.87

1,846,264

3.96%

1,224,490

(0.48%)

(ล้านตัว)

(ตัน)

(ร้อยละ)

(ตัน)

(ร้อยละ)

2556
2557
2558
2559
2560(E)*

1,405.49

2,032,676

10.10%

1,342,567

9.64%

1,470.26

2,080,120

2.33%

1,360,120

1.31%

2561(F)**

1,501.53

2,171,569

4.40%

1,421,569

4.52%

ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2561, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2561** เป็นค่าพยากรณ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ไก่สดแช่แข็ง
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560(E)*
2561(F)**

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

ไก่แปรรูป

ปริมาณ

มูลค่า

336,837

24,589

388,913

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

127,406

16,244

464,243

40,833

28,105

157,074

19,763

545,987

47,868

26,137

1,725

191,739

22,408

217,876

24,133

96

6

265,023

30,478

265,119

30,484

2,662

97

294,295

35,742

296,957

35,839

11,052

522

322,471

36,791

333,523

37,313

14,367

862

387,127

54,567

401,494

55,429

18,260

1,242

378,809

51,492

397,069

52,734

17,054

1,147

418,005

53,805

435,059

54,952

27,258

1,881

435,267

60,290

462,525

62,171

89,411

6,491

462,951

64,394

552,362

70,885

89,092

7,776

436,590

63,168

525,682

70,944

154,759

15,653

424,707

63,324

579,466

78,977

215,045

19,655

466,028

69,259

681,073

88,914

240,123

21,341

502,846

74,534

742,969

95,875

250,000

23,500

540,000

78,300

790,000

101,800

255,000

23,970

555,000

80,475

810,000

104,445

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

ปริมาณ

รวม
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อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในปี 2561 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลาย
ประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่
ปัจจัยทางบวก

ปัจจัยทางลบ

•+ ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ท�ำให้
สามารถผลิตได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง
ท�ำให้ศกั ยภาพการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึน้ ประกอบ
กับระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐาน
สูง และความสามารถของผู้ส่งออกไทยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลก

•- ต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผลของการปรับอัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต�ำ่ ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ ไก่เนือ้ เพิม่ สูงขึน้
และลดความได้เปรียบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งที่อัตราค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

•+ ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของ
ไข้หวัดนก ท�ำให้ โอกาสขยายตลาดส่งออกค่อนข้าง
สดใส โดยเฉพาะตลาดในญี่ปุ่น และประเทศนอก
สหภาพยุโรป เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และ
แคนาดา เป็นต้น
•+ นโยบายด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาล
ทีค่ อ่ นข้างชัดเจนและไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก ช่วยให้ผู้
ท�ำธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่
ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•- การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
ส�ำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อ เช่น บราซิล
และจีน ท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่ง
ออกไทยลดลงเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกในประเทศคู่แข่ง
เหล่านั้น
•- การแข่งขันจากบราซิลซึ่งมุ่งจะช่วงชิงการเป็นผู้น�ำ
ตลาดกลับมา หลังจากที่สูญเสียตลาดไปบางส่วนใน
ปี 2560 จากผลของการขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการปล่อยผ่านให้เนื้อสัตว์หมด
อายุสามารถส่งออกได้
•- การแข่ง ขัน จากเวียดนามซึ่ง โรงงานแปรรูปเนื้อ ไก่
หลายโรงงานผ่านการตรวจรับรองจากญีป่ นุ่ แล้วท�ำให้
มีโอกาสจะเป็นคู่แข่งส�ำคัญในตลาดญี่ปุ่นในอนาคต
โดยที่เวียดนามจะมีข้อได้เปรียบที่อัตราค่าจ้างต�่ำกว่า
•- การที่ ยั ง คงตรวจพบการระบาดของไข้ ห วั ด นกใน
ประเทศต่างๆ เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหา
นี้ในประเทศไทยก็ตาม แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
•- การถูกแข่งขันจากโปแลนด์ในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่ง
เป็นตลาดส่งออกหลัก ในขณะที่การส่งออกของไทย
ไม่สามารถเพิ่มได้ เนื่องจากการเจรจาเพื่อให้สหภาพ
ยุโรปเพิ่มโควตาน�ำเข้าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยัง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้

55

INNOVATIVE
PRODUCTION
ก้าวล้ำ�ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

58

GFPT ANNUAL REPORT 2017

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส�ำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถอยู่รอด
ได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำการประเมินผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วย
เหตุนี้ บริษทั ฯ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีกลไกการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อีกทัง้ เตรียมการ
รับมือกับความเสีย่ งต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
ธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด�ำรงอยู่ได้ตลอดไป
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามกรอบการ
บริหารความเสีย่ งของ COSO ERM Framework โดยบริษทั ฯ ได้มกี าร
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัย
เสีย่ งต่างๆ ของบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงิน
ท�ำให้ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความ
สามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และอาจ
มีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนีว้ า่ ไม่มผี ลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง
ทีบ่ ริษทั ฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ
ซึง่ มีความเสีย่ ง 2 ส่วน ได้แก่ ความเสีย่ งจากปัจจัยภายในองค์กร และ
ความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกองค์กร ทัง้ นี้ ปัจจัยความเสีย่ งจากภายใน
องค์กร เป็นความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ จะ
พยายามท�ำให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ ได้มากที่สุด ส่วนปัจจัยความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายามก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ดังจะได้
กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
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1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมนี้ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ใช้ เงิ น ลงทุ น สู ง หากเกิ ด
เหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำให้เกิดปัญหา
สภาพคล่องทางการเงินได้

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ มีนโยบายทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจาก
นี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการไว้ดว้ ยแล้วเช่นกัน อันจะน�ำมาซึง่ ความเชื่อมัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความ
คาดหมายอย่างรุนแรง

บริษัทฯ ได้ ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถในสายงานต่างๆ ถือเป็นแนวคิด
หลักที่จะท�ำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะน�ำองค์
ความรูม้ าพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็นการ
ปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)
รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneurial spirit)

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร

การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้าตัง้ แต่
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบ อัน
จะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่องทางการ
ตลาด และการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ำมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ได้ เช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing) , Social
media ฯลฯ

ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่อ งความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนือ้ ไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึน้ ดังนัน้ การด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ หากความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริโภคต่อ
คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�ำงาน
ทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริโภคสินค้าของบริษทั ฯ จะได้บริโภคสินค้าทีม่ คี วามสด
สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีท่ี
ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนั้น จึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือ
การเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีทจี่ ำ� เป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ตอบสนองผูบ้ ริโภคและลูกค้าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ
ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP,
HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของ
สินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด
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1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การบริหารความเสี่ยง

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษทั จ�ำนวน 686,167,340 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของจ�ำนวนหุน้ ที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงท�ำให้กลุม่ ตระกูลศิรมิ งคลเกษม
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอืน่ ที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถ
ควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการ
ท�ำงาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่
ซับซ้อนจนท�ำให้เกิดปัญหารอยต่อการท�ำงาน มีการส่งเสริมและ
สนับสนุน ในเรื่องจิต ส�ำนึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้า
แสดงออกในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผูร้ อ้ งเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อ
เป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและ
มีความยุติธรรม มีการก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�ำการทุจริต
คอร์รปั ชัน โดยบริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึง่ ผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุติธรรมโดยที่ผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละผลการกระท�ำของตนต่อผูท้ ี่มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ
ทุกราย รวมถึงผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนประชาชน

1.6 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญอย่าง
หนึง่ ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาบริษทั ฯ
รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รปั ชันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ตา่ งๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ แม้วา่ ทีผ่ า่ น
มาบริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการป้องกัน และระบบควบคุมภายใน
ทีด่ อี ย่างเพียงพอแล้ว แต่ปญ
ั หาการทุจริต คอร์รปั ชันนัน้ ยังคงมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตควบคู่กับแนวทางการ
บริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงมูลเหตุของ
การทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธี
การตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะ
ช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรของบริษทั ฯ โดยไม่เกิดประโยชน์
หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ

1.7 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้ ในด้านการปฏิบัติงานและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งความเสี่ยงด้าน
การปฏิ บั ติ ง านหากพบว่ า มี ก ารหยุ ด ชะงั ก หรื อ ขั ด ข้ อ งของระบบ
ภายใน ระบบอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ (Programming Error)
การสื่อสารขัดข้อง และความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการเลือก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นสาเหตุและปัจจัยเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายใน
ด้านการปฏิบัติการตามมา
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน IT
โดยให้มกี ารรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน รวมถึงมี
ความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึง
ได้มีแผนส�ำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency
Plan) และกระตุ้นให้พนักงานมีความรู้เรื่องภัยคุกคามและมีความ
ระมัดระวังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร
2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ยอ่ มส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการบริโภค
ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
ติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกทีร่ ะบาดในฟาร์มเลีย้ ง
ไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะหลีก
เลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่ กู จ�ำกัด
สิทธิ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสีย่ งโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบายและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตาม
มาตรฐานสากล การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่
สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทัน
สมัยตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
ระบาด ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่ง
ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�ำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ ไม่สามารถควบคุมได้

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดบิ บาง
ประเภทไปใช้ ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไรใน
ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่ง
ผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่า
นี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติ
ทีอ่ าจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านีอ้ ยูเ่ หนือความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่
บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�ำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ จัดหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดบิ ให้มปี ริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่า
ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
หน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียมมาใช้
ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ ส�ำหรับ
ราคาอาหารสัตว์นน้ั บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นราคาขายอาหารสัตว์
ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทเี่ พิม่ ขึน้ ได้ โดยการขออนุมตั ิ
การปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็นสินค้าที่
หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอปรับราคาขายใน
บางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�ำลังซือ้ ความเชื่อมัน่
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ำกว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จงึ มีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior)
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้
บริโภคมากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนือ้ ไก่ และชิน้ ส่วนไก่ ก็อาจจะอยูเ่ หนือความคาดหมายและการควบคุม
ของบริษัทฯ ได้

บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีศ่ กึ ษาและติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอยูต่ ลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ดังนัน้ จึงมุง่ เน้นการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคในเชิงลึก เพื่อน�ำผลการ
ศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลาก
หลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการ
ตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปรก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อ
เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท
ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่
จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ ไป
ยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะมีผู้ประกอบการในตลาด
มากราย แต่ ล ะรายก็ เน้ น ที่ จ ะเพิ่ ม ยอดขายและท� ำ ก� ำ ไรให้ สู ง ขึ้ น
ประกอบกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูป
แบบ ย่อมส่งผลให้มคี วามคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน
แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุน
การผลิตต�่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้ายฐานการ
ผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการด�ำเนิน
การของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ
และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพื่อ
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
มีการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดส่งให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อลดความเสีย่ งด้านการบริหาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการ
ส่งออกและการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของ
การส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อ
แปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้
เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�ำหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุม้ ครองความเสีย่ งด้านความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผล
ก�ำไรตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ ใน
อัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

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

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกไปยั ง หลายประเทศ ปั จ จุ บั น แม้ ก ารกี ด กั น ทางการ
ค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบก�ำแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาท
ลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้น�ำเข้าได้มีการกีดกัน
ทางการค้ า ในรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ม่ ใช่ ภ าษี เ กิ ด ขึ้ น เช่ น การก� ำ หนด
โควตา การเพิ่ ม มาตรการด้ า นสุ ข อนามั ย รวมทั้ ง การก� ำ หนด
มาตรฐานการน� ำ เข้ า ให้ สู ง ขึ้ น การที่ จ ะเปิ ด ตลาดใหม่ ห รื อ ขยาย
ตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท�ำได้ง่าย หรืออาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้อง
อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความ
สามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทาง
อ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มขี อ้ มูลและข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้
น�ำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า เป็นความเสีย่ งที่
ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างครอบคลุม

2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�ำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้ำท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ด�ำเนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี้
จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ำรองในการด�ำเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการก�ำหนดผู้ด�ำเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�ำเนินการ
ติ ด ตามข้ อ มู ล และสถานการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศตามฤดู ก าลต่ า งๆ
รายงานต่อคณะผูบ้ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ำรองอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยใช้ราคาทีย่ ตุ ธิ รรม เหมาะสม
เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทาน การท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทาง

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

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นในเรื่อง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ความเหมาะสม ในเงือ่ นไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ ตอน
การอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ำรายการระหว่างกัน ตามที่ ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่าง
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
กันส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน งบการ งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เงินเฉพาะ รวม

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ /
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
จ�ำกัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

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

0.42
7.92
2.11

530.39
767.41
0.60
22.20
17.82
75.46

0.42
7.97
2.47

569.77
734.31
0.45
36.42
17.87
74.14

• เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ส�ำนักงาน / ก�ำหนดราคา
โดยผูป้ ระเมินอิสระ
• เป็นบริษัทที่ขายไก่เนื้อ /
ก�ำหนดราคาตามสัญญา โดย
อิงราคาตลาด

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
จ�ำกัด / มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

1.12

2.62

1.09

2.59

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้าง /ก�ำหนดราคา
ตามสัญญาทีต่ กลง

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

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

-

0.02
0.48
-

-

0.48
5.06

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
เพื่อท�ำฟาร์มเลีย้ งไก่ / ก�ำหนด
ราคาตามสัญญาทีต่ กลง

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
จ�ำกัด/ มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ซื้อ

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์
จ�ำกัด / มีผู้บริหารร่วมกัน
6. Nichirei Food Inc. / บริษัทที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทร่วม

เป็นบริษทั ทีม่ คี วามช�ำนาญด้าน
ดหาวัตถุดบิ ข้าวโพดในการ
1,437.81 การจั
ผลิตอาหารสัตว์ / ก�ำหนดราคา
ตามราคาตลาด
3.13
นบริษทั ทีใ่ ห้บริการเช่าทีพ่ กั /
0.36 เป็
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
0.03

-

2,021.79

-

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

1.34
0.36
0.05

1.34
0.36
0.05

3.13
0.36
0.03

1. ขาย
2. รายได้อื่น

1,549.64
0.02

น บริ ษั ท ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า เนื้ อ ไก่
1,549.64 1,082.60 1,082.60 เป็
แปรรู
0.02
0.65
0.65 ตลาดป / ก�ำหนดราคาตามราคา

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

869.31

869.31

866.57

866.57

เป็ น บริ ษั ท ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า เนื้ อ ไก่
แปรรูป / ก�ำหนดราคาตามราคา
ตลาด

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

1.29

1.29

1.25

1.25

เป็นบริษทั ทีซ่ อื้ สินค้าเนือ้ ไก่ /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

89.18

ตามรายงานประชุ ม วิ ส ามั ญ
ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ใิ ห้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้กบั บริษทั ฯ วงเงินกูย้ มื
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี
ครบก�ำหนดช�ำระ มกราคม 2567

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้น
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ขาย

1. ดอกเบี้ยจ่าย

35.49

86.21

32.26
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Shareholding Structure
โครงสร้างการถือหุ้น
กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ข้อมูลหลักทรัพย์
ณ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,400,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

6%
นักลงทุน

สถาบันภายในประเทศ

1%

นักลงทุนรายยอย
ตางประเทศ

13%

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ

55%

กลุมตระกูล
ศิริมงคลเกษม

25%

นักลงทุนไทย
รายยอย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำ�ดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

686,167,340

54.73%

1.

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม(1)

2.

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

46,337,814

3.70%

4.

น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย

40,000,000

3.19%

5.

นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล

20,000,000

1.60%

6.

นายก้องภพ ลิมทรง

20,000,000

1.60%

7.

19,113,237

1.52%

14,834,069

1.18%

9.

STATE STREET EUROPE LIMITED
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING
THAILAND CL AC
CHASE NOMINEES LIMITED

10,079,700

0.80%

10.

นายวันจักร กิจธนามงคลชัย

8,900,000

0.71%

922,148,210

73.55%

8.

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

หมายเหตุ: (1) กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจำ�นวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำ�หนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณเป็นการ
กระทำ�ร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน ณ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำ�ดับที่
1.
2.
3.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์
รวม

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

33,000,000
30,349,500
4,134,080

67,483,580

2.63%
2.42%
0.33%
5.38%

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

33,000,000
30,349,500
4,134,080
2,500,000
10,100,000
59,801,080
1,193,930
46,012,100
37,400,000
37,400,000
37,531,000
37,400,000
35,939,000
35,350,000
36,375,300
60,000,000
61,450,000
65,500,000
12,200,410
12,265,910
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,059,830
5,105,000
5,100,000
200

2.63%
2.42%
0.33%
0.20%
0.81%
4.77%
0.10%
3.67%
2.98%
2.98%
2.99%
2.98%
2.87%
2.82%
2.90%
4.79%
4.90%
5.22%
0.97%
0.98%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.41%
0.41%
0.00%

686,167,340

54.73%

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

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

หมายเหตุ : * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด
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Dividend Payment Policy
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%)
หมายเหตุ:

(1)

(2)

2555(1)

2556

2557

2558

2559

(0.31)

0.43

0.61

(0.17)

0.41

-

0.35

0.40

0.25

0.30

82.14

65.63

N/A(2)

73.38

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้
มาปฏิบัติเป็นครั้งแรกในงวดบัญชีปี 2556
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�ำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถ
ค�ำนวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินส�ำรองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของ
แต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ�ำนวน 49.00 ล้านบาท
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Organization Chart
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน) 10

กรรมการผูจัดการ 1
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานบริหาร

(รองกรรมการผูจ ดั การอาวุโสสายงานบริหาร)

สายงานการผลิตและการตลาด 5
(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

2

ฝายบัญชี (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี)11
ฝายธุรการ
ฝายสารสนเทศ

ฝายโรงงาน

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)8

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายแปรรูป

ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ฝายผลิตภัณฑอาหาร

ฝายจัดซื้อทั่วไป

ฝายคลังสินคา

ฝายจัดซื้อระวางสินคา

ฝายพัสดุ

ฝายพัฒนาระบบงาน ERP

ฝายประกันคุณภาพ

สายงานการเงิน

3
(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน)

ฝายการเงิน

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อไกเนื้อ)4

ฝายจัดซื้อไกเนื้อ

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

9

ฝายขายภายในประเทศ

(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ) 2

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)6

ฝายวางแผน

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)7

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายซอมบำรุง
ฝายไฟฟา-เครื1องเย็น
ฝายกอสราง
ฝายพัฒนาคุณภาพ
ฝายวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝายระบบน้ำดี - น้ำเสีย
ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 82
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Management
การจัดการ
ในปี 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการ
ชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 3) ผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม (1)

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม (1)

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม (1)

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

หมายเหตุ: น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)
เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายปารเมศ

เหตระกูล (1)

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค (2)

กรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

3. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

4. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

5. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

6. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

7. นายนพรัตน์

ศรีจันทร์ *

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: * นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้ี

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายปารเมศ

เหตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

3. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

4. นางปรานี

ภาคสุข

กรรมการบริหาร

5. นายเจษฎา

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

6. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

7. นายวงศกร

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร
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3. ผู้บริหาร
ในปี 2560 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

2. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

3. นางปรานี

ภาคสุข

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส**
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร
และรักษาการตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน

4. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

5. นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและการตลาด

6. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

7. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

8. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์
และเลขานุการบริษัท
ผู้อำ�นวยการฝ่ายโรงงาน

9. นายอาทร

เอื้อพอพล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

10. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:

* นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่ายบัญชี
จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
จ�ำนวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 30 ธ.ค. 2559
ทางตรง

ทางอ้อม

ณ 29 ธ.ค. 2560
ทางตรง

ทางอ้อม

เพิ่มขึ้น / %การถือหุ้น
ลดลง

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

-

-

0.004%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

0.00%

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

8. น.ส.วรรณี

-

50,000

-

50,000

-

-

2,500,000

-

2,500,000

-

-

0.20%

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,701,080 5,000,000

59,801,080

-

+100,000

4.77%

10. นางปรานี

ภาคสุข

11. นายกิตติชัย

1,191,930

-

1,193,930

-

+2,000

0.10%

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

-

-

0.00%

15. นายอาทร

เอื้อพอพล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

17. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

0.00%

รวม

-

-

-

-

-

-

220,828,590 5,000,000 220,930,590

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

+102,000 17.62%

83

84

GFPT ANNUAL REPORT 2017

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
อายุ : 77 ปี
ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

อายุ : 54 ปี

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

2

3

อายุ : 68 ปี

1
นายปารเมศ เหตระกูล

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

อายุ : 66 ปี

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
อายุ : 53 ปี

นพ.สาธิต กรเณศ
อายุ : 65 ปี

4

5

6

นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

อายุ : 70 ปี

อายุ : 60 ปี

7

8

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
อายุ : 47 ปี

9
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1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
BOD

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

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

BOD
AC
NRC
CGC
RMC
EC

ประธาณคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

33,000,000 หุน้ หรือ 2.63%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

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

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อบรมสัมมนา ปี 2560

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)
- ไม่มี -

ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม
อิงโพธิช์ ยั
ศิรมิ งคลเกษม
ศิรมิ งคลเกษม
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2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร

BOD EC

BOD EC NRC RMC CGC

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
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�้ำ
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)

การถือหุ้นในบริษัท

30,349,500 หุน้ หรือ 2.42%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)
อบรมสัมมนา ปี 2560
- ไม่มี -

• แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. จีพี บรีดดิ้ง
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
10. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
11. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
12. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
13. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท

4,134,080 หุน้ หรือ 0.33%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )
น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)
อบรมสัมมนา ปี 2560
- ไม่มี -
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4. นพ.สาธิต กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

BOD AC NRC CGC

RMC BOD AC NRC

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

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

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

25 มิถนุ ายน 2541 – ปัจจุบนั (20 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2560

- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
-ไม่มีนิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น

การถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุน้ หรือ 0.004%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบนั (13 ปี)
อบรมสัมมนา ปี 2560

- ไม่มี -
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6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

BOD AC NRC

BOD RMC EC

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

•
•
•
•

• ประถมศึกษา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบนั (10 ปี)

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
6. กรรมการ บจก. พานาแลบ
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
8. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

อบรมสัมมนา ปี 2560

การถือหุ้นในบริษัท

2,500,000 หุน้ หรือ 0.20%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
-ไม่มีนิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี - ไม่มี -

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (26 ปี)
อบรมสัมมนา ปี 2560

Enterprise Risk Management:
การบริหารความเสีย่ งขององค์กร
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8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

BOD RMC

BOD NRC CGC RMC EC

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
2. กรรมการ บจก. พานาแลบ
3. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

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

การถือหุ้นในบริษัท

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั (15 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2560

Enterprise Risk Management:
การบริหารความเสีย่ งขององค์กร

การถือหุ้นในบริษัท

59,801,080 หุน้ หรือ 4.77%
( ณ 29 ธ.ค. 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั (15 ปี)
อบรมสัมมนา ปี 2560

- ไม่มี -
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Good Corporate
Governance
การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อ
ก�ำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2
(OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออก
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และก�ำหนด
ให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เหมาะ
สมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม
สถานการณ์ หรือกฎหมาย

1
2
3

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำ (Governing Body) ในการ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม
CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ ได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นผูป้ ระเมินการปฏิบตั ติ าม
หลักการปฏิบตั ใิ น CG Code เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้
หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ และมี
การประชาสัมพัน ธ์ ให้พนักงานทุกคนทราบถึง นโยบายการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การและแนวปฏิ บั ติ ผ่ า นระบบสารสนเทศ ทั้ ง ภายใน
(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ
จากความมุ่ง มั่น ในการถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของทุกคนในองค์กร ท�ำให้บริษัทได้รับผลการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2560 อยูใ่ นระดับ
“ดีเลิศ” โดยได้รบั สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
จ�ำนวน 5 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. อีก
ทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกำ�กับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ใน
ปี 2560
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษทั การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั การแต่งตัง้ ผู้
สอบบัญชี กําหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปัจจัยพืน้ ฐานของบริษทั ฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบัง
คับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สทิ ธิในการได้รบั ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ทันกาล และ
เพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค�ำวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผลการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่
สามารถเข้าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ และ
หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้
ภายในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการชีแ้ จงรายละเอียดขัน้ ตอนการ
ลงทะเบียนและเอกสารทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละ
ประเภท รวมถึงก�ำหนดให้ ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุม
อย่างเต็มที่ และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้า
ถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังค�ำนึงถึง
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อรับการพิจารณาแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือ
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2) บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก�ำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบทันที ภายในวันทีม่ กี ารประชุมคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่
ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อม
ระบุถึงค�ำชี้แจง เหตุผลประกอบความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้
แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน
ก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด อีก
ทั้งให้มีการลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน
ล่วงหน้า 8 วันก่อนการประชุม
1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวก
2) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง และจัดระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดย
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ
แบบ ค. (ส�ำหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก�ำหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบ
ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ได้ระบุเกีย่ วกับเอกสาร / หลักฐาน ค�ำ
แนะน�ำขัน้ ตอนการมอบฉันทะให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไว้อย่างชัดเจน และ
ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์
และบาร์ โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และ
การแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อ
ถือได้ของข้อมูล
5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มผี ตู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึง่ เป็นอาสา
สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�ำหน้าที่ผู้แทน
ของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล

GFPT ANNUAL REPORT 2017

8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้น
ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1
เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส
11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัด
ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน
1.2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริษทั ฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อวีดทิ ศั น์
แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตัง้ เป็นกรรมการและเสนอค�ำถาม เป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 และเมื่อ
ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระ
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. โดยก�ำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวัน
ที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม
2560 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2560 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 นับเป็น 34 วันก่อนวันประชุม และบริษทั ฯ
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 นับเป็น
14 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 จัดขึ้นในวันพุธที่ 5
เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 492 ราย นับ
เป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 903,036,027 หุ้น คิดเป็น 72.02% ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ
ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
ภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 พร้อมภาพและเสียงทีบ่ นั ทึกการประชุม
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM
Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี
2555 เป็นต้นมา
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และไม่มี
ผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่นื ในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท�ำอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือครอบ
ครองข้อมูลภายใน โดยได้ก�ำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
และข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ พนักงานเมื่อแรกเข้าท�ำงาน โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่
สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ4 อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา
244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด�ำเนินการ
เปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และเป็นข้อมูลทีย่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ หรือการเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระท�ำผิดตาม
มาตรา 240 และมาตรา 242 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจ�ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทาง
มิชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้ สุดการท�ำงานกับบริษทั ฯ
แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วง
4

5

รู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูล
ภายในท�ำนองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ
• การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากร
ของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่
ส�ำคัญทางธุรกิจ โดยทีต่ นไม่มหี น้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลนัน้ ควร
แนะน�ำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชดิ ของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน�ำข้อมูลภายในของ
บริ ษั ท ฯ งบการเงิ น หรื อ ข้ อ มู ล อื่น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่ส�ำคัญ ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน
24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Blackout Period)
• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส�ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่
ส่อไปในทางที่จะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความ
เสียหาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพัก
งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�ำนิยามของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวน
หลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ5 ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึก
การเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือ
ครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคำ�นิยามที่กำ�หนดโดยประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ ได้รับครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้อง บุตร ญาติสนิท และคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย เป็นต้น
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อจะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน
และภายหลังการซือ้ ขาย หรือด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

2.2 การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษทั ฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ อาจเกิดขึน้ ได้
หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลใด อันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้ งรับรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบริษทั ฯ ซึง่ แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ ได้ถกู น�ำไปใช้เป็นพืน้ ฐานการ
ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏภายในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2.3 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ หรือมีอำ� นาจจัดการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ฯ อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งงานในบริษัทฯ ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้อง
ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ และห้าม
ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าท�ำรายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ำรายการหรือ
กระท�ำการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานหรือไม่ก่อนท�ำรายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท
จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ” ภายใต้ ป ระกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ โดย
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's
Length Basis) มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ และค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนท�ำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน
วาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้า
ที่รวบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7
วันท�ำการ นับแต่วันที่ ได้รับรายงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ำรายการ
ระหว่างกันแต่อย่างใด
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวม
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงสภาวะ
ความเสีย่ งในปัจจุบนั และอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม

พนักงาน : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้

พนักงานได้รบั ผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีการอบรมให้ความรู้
พัฒนาศักยภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้
ยังจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต

คู่ค้า : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึง่ กันและกัน รวม

ถึงมีกระบวนการและข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรม และจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มกี ารน�ำข้อมูลของคูค่ า้ ไปเปิดเผย
หรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยวิธที ผี่ ดิ กฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคูค่ า้ ทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณา
จากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของคูค่ า้ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ มีการชีแ้ จงและดูแลให้คคู่ า้ เคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ แรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทัง้ ใน

เรื่องการช�ำระคืนหนี้ เงินกูย้ มื ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเรื่องเงือ่ นไขค�ำ้ ประกันต่างๆ รวมถึงกรณีทเี่ กิดการผิดนัดช�ำระหนี้

คู่แข่ง : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ไม่เป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท�ำ
ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคูค่ า้ ในทางเสื่อมเสียโดยไม่มขี อ้ มูลจริง

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็น

มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บั การเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแล
พัฒนา สร้างจิตส�ำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีย่ งั่ ยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำเนินการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ
บริษทั ฯ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ปรากฏดังรายงานแห่งความยัง่ ยืน ซึง่ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั (www.gfpt.co.th) หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
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�ำกัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์
: bod@gfpt.co.th
โทรสาร		
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์
: กรรมการบริษัท
		
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ติดต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์
: cg@gfpt.co.th
โทรสาร		
: 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์
: คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
		
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
		
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
		
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้อง
เรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท�ำการพิจารณา
เบื้องต้นว่า เรื่องที่ ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้อง
เรียนเกีย่ วข้องกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการพิจารณาด�ำเนินการ
รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป
หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�ำผิด ทุจริต (Fraud)
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�ำเนินการ
ประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�ำเนินการ และ
น�ำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
ส�ำหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย
พิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการ
กระท�ำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�ำหนด
บทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
โดยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความ
ลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ
Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล์ หรือ
ส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริษัทฯ ก�ำหนดความ
รับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่งมีรายละเอียดก�ำหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็น
พนักงานใหม่แล้ว
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือ
ผูท้ แี่ จ้งเบาะแส รวมถึงผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือ
ผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง รวมถึงเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการ
รับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะใน
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียนการกระท�ำผิด
ทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�ำผิด
จริยธรรม หรือเกิดกรณีเกีย่ วกับชื่อเสียงในทางลบของบริษทั ฯ อันเนือ่ ง
มาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกี รณีทกี่ รรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารลาออกอันเนื่องมาจากการก�ำกับดูแลกิจการทีผ่ ดิ พลาด
ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน
สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลสาํ คัญของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน6 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน ตามมาตรา 56 ทั้งแบบ
56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ มีการอัพเดทอย่างสม�่ำเสมอ

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง โดยมุ่งเน้นการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและ
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ การประชุม
แถลงข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การท�ำโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ
เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาส
และวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษทั ฯ เพื่อให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจ
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้
ที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือ
พาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือที่อีเมล์ ir@gfpt.co.th

6

ข้อมูลขั้นต่ำ�ของบริษัท ที่ระบุในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2560 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2560

จ�ำนวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit)

1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

4

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

3

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

32

และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243,
244 และ 296 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
9/2559 ลว. 15 ธ.ค. 59 ได้ขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการเปิดเผยสารสนเทศ และพนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ท�ำการศึกษา รับทราบและปฏิบัติงาน
ตามข้อกฎหมายทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ของ
หน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลในปัจจุบัน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่
เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามหลากหลายของทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั ฯ โดยประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ โดยไม่จ�ำกัดเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีกรรมการ
จ�ำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวน
คณะกรรมการบริษัท)

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่ก�ำหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551; ข้อก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท�ำงานดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริษทั (รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด)
ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
ในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท
4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย
5.1.3 คุณสมบัติต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ

ดังนี้
1) เป็นผู้มีอาวุโส
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ
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5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ ไขเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก�ำหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�ำหนดของนิยาม
กรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ (ก.ล.ต. ก�ำหนด
ร้อยละ 1)
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งใน
ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่าตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่ เป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สิน
ใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการอิสระสามารถท�ำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความ
เห็นได้อย่างอิสระ
5.1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบั การแต่งตั้งจากทีป่ ระชุมผู้ถอื
หุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตั้งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าจ�ำนวนกรรมการที่ครบก�ำหนด
วาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ โดยบริษทั ฯ มีการเสนอให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลง
คะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�ำดับ จะเป็นผู้ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริษทั โดยจะแต่งตัง้ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่ตอ้ ง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็นหัวหน้าและผูน้ ำ� คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ในการบริ ห ารจั ด การ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายที่ ก� ำ หนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
• พิ จ ารณาแผนการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ น� ำ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
• มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่
ก�ำหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการ
• การด�ำเนินการใดๆ ที่ ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วง
ที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
ทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ไิ ว้ โดยการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
• เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดนโยบาย
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
2) กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ บั นโยบายจากคณะกรรมการบริษทั น�ำ
มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดูแลและจัดการให้การด�ำเนินการของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม
(Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะ
สมเป็นประจ�ำทุกปี
3) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดม
ทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
ก�ำกับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�ำคัญ
เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม
การค�้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดย
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯ
6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ก่ อ นน� ำ ส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย
7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้ง
ด้านการด�ำเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญได้
9) ก�ำกับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่อง
ทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และก�ำหนด
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
11) ประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผน
งานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมี อ� ำ นาจก� ำ หนด และแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงชื่อ
กรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอ�ำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของคณะกรรมการ และก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่องทีต่ อ้ งอาศัยความเป็นกลาง ใน
การวินจิ ฉัย อีกทัง้ ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�ำหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
และการสอบบัญชี

ปัจจุบนั บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวน 5 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) คณะกรรมการบริหาร
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ
จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่ง
ตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มคี วามถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี
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ด้านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ก�ำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี ค วามรั ด กุ ม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี และงบ
ประมาณที่ ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ มุ ่ ง ไปสู ่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายในได้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่องทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีอ่ าจน�ำไปสูเ่ รื่องทุจริตคอร์รปั ชัน
และก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน
2) ให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
ด้านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ทนั สมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชันด้วย

4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 3 คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทอีกได้
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2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดย
จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้
ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4)

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

5)

ด้านการสรรหา

6)

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ
ความจ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ใน
กรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหา ประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ�ำเป็นที่ยัง

7)
8)
9)
10)

ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการ
ใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลราย
ชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.), ท�ำเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�ำเนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม
ในกรณีที่ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง จะมีการค�ำนึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานของต�ำแหน่งนั้นๆ
เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหาร
ทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนด้ ว ยตนเองเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

1) ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนด
ค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.3.3 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ
2) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการสามารถแต่งตั้งพนักงานของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1) คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ที่พ้นต�ำแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การว่ า งลง ให้ ค ณะ
กรรมการบริษทั เลือกกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้อง
ห้ามเข้าเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

1) ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้คำ� ปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการในการ
ด�ำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ
6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
1) จัดท�ำคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพื่อน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ก�ำกับดูแล ให้คำ� ปรึกษา ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม
อย่างสม�่ำเสมอ
4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้างจิตส�ำนึก และการอบรมพนักงาน ให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณี
ที่มีเรื่องส�ำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ รวมทั้งให้
ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสม
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) พิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ความเบีย่ งเบนของระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ำคูม่ อื แนวทางการ
จัดการบริหารความเสี่ยง
2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้าน
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธลี ดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
5) ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการ
บริหาร เข้าไว้ด้วย)
3) คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงานของ
บริษทั ฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ พร้อมกับการ
ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งว่ า งลง ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.3.5 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารทีพ่ น้ ต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
และ/หรือเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมมีอ�ำนาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
4) มีอำ� นาจในการพิจารณาเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
และมีอำ� นาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่น กระท�ำการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้
5) มีอำ� นาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด�ำเนิน
กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
6) มีอำ� นาจในการพิจารณาก�ำหนดข้อปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ระเบียบหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
7) มีอำ� นาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�ำหนด
8) ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะท�ำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
9) ด�ำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
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5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

5.4.4 การด�ำเนินการประชุม

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งก�ำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของวาระการประชุมที่จะต้อง
น�ำเข้าพิจารณา

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ ดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�ำเนินการประชุม ซึ่งขณะด�ำเนินการประชุม
จะส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ
5.4.5 การนับองค์ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มกี ารประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ
ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด�ำเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส�ำหรับการ
นับองค์ประชุม กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก�ำหนดให้
ต้องมีจำ� นวนองค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ในขณะทีจ่ ะมีการลงมติของแต่ละวาระ
ให้มกี รรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ ข้าประชุม

5.4.2 การพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.3 เอกสารการประชุม

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสิน
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันท�ำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 4 ครั้ง
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

10 5 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 9 ครั้ง 1 ครั้ง
ครั้ง
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
ษทั
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
จารณา
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิ
ค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ษัท
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณา
าตอบแทน
9. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม ค่กรรมการกำ�กั
บดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณา ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความ
รับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และ
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนผู้
บริหารที่มีการจัดท�ำขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก�ำหนดนโยบาย
และหลั ก เกณฑ์ ข องค่ า ตอบแทนกรรมการ ให้ อ ยู ่ ในลั ก ษณะที่
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการ
ด�ำเนินงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการทีม่ ี
การจัดท�ำขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น
47,788,357 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวน
9 ท่าน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จ�ำนวน 650,000 บาท
โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ
บริษัทย่อย

รวม

1. นายประสิทธิ์

ศิรมิ งคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2. นายวิรัช

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

130,000

715,000

3. นพ.อนันต์

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

130,000

715,000

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

585,000

-

585,000

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

585,000

-

585,000

7. นางสมสิริ

อิงโพธิช์ ยั

585,000

130,000

715,000

8. น.ส.วรรณี

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

-

585,000

9. นายสุจิน

ศิรมิ งคลเกษม

585,000

130,000

715,000
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
กรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�ำปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมิน
รายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย7 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มี
การร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี
หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รายคณะ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ผลการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นของ
บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

7
8
9

ขั้นตอน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละ
ท่านด�ำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการ
ประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ส�ำหรับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่ ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะน�ำมาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการท�ำงานของ
คณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ำกับดูแลกิจการ
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย8 ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ขั้นตอน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก การบริ ห ารงานและความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย9

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 )
แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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ขั้นตอน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ และก�ำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้ง
องค์คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น ได้
รับคะแนนการประเมินที่มากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้
เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ในภาพรวม
จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่10 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.7.2 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบใน
การวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้
บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อให้ม่ันใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มี โครงการส�ำหรับพัฒนาผู้
บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้
บริหาร เลขานุการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่อง
10

หลักการก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบตั หิ น้าที่ และการพัฒนาความ
รู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอก มาบรรยายในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร (Enterprise Risk Management) ในวันที่ 19-20 มิถุนายน
2560 โดยได้สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน เข้า
ร่วมอบรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้วางแผนในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ
ท� ำ หน้ า ที่ ในการดู แ ลและควบคุ ม ระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษทั ฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงาน
ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การท�ำรายการระหว่างกัน
การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการ
เงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งข้อ
สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�ำเนินการในด้าน
ต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�ำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ
ผ่านความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดท�ำหรือสอบทานงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2560

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
ซึ่ ง ได้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี
บัณฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเลขานุ ก าร (หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รส� ำ หรั บ เลขานุ ก าร
บริษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการ
บริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดย พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่ ม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2551 มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
มติที่ประชุม

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการประชุ ม คณะ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและผู้
บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั้น
6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของ
รายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2560
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Internal Control
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
ควบคุมภายใน เพราะเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะ
ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท�ำรายการเกี่ยวโยง
เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน

สาระส�ำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ ได้ก�ำหนด
ไว้มีดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้กำ� หนดภาระหน้าทีอ่ ำ� นาจการด�ำเนินการของผูบ้ ริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออก
จากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ทั้งยังท�ำให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระท�ำที่ ไม่
สุจริต ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกรรม โดยค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการไปใน
ระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำงวดบัญชี
ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
2. สอบทานการเข้ า ท� ำ รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2560
3. สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผล
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส�ำนักตรวจสอบภายใน
ได้ด�ำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

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

5. สอบทานการเข้ า ท� ำ รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2560 ว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษทั ฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้

3. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการด�ำเนินงาน
ต่างจากเป้าหมายที่ ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางผู้บริหาร
จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมายและจัดท�ำข้อ
เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดไว้
7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวม
ทั้งก�ำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ
บริษัทฯ
10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือ
และได้จดั ท�ำขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ การเข้าท�ำรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล ส�ำหรับ
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการทีม่ เี งื่อนไขการ
ค้าโดยทัว่ ไป เป็นไปตามหลักการทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วน
ธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกติ ได้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส�ำคัญ โดยใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
• การควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ มี ส ภาพ
แวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและ
สายงานที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI)
เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับเป้าหมายของบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของ
ทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยก�ำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้มกี ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่
พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส
เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• กิจกรรมการควบคุม บริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีคู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติ
งานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการและคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ
• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง มีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
รัดกุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน และการน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูก
ต้องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารภายในบริษทั ฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ
ค�ำสัง่ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึง
• การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

• การตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
วัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ รวม
ทั้งมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชัน มีการ
ยกตัวอย่างพร้อมค�ำอธิบายกรณีเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจน�ำ
ไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน
นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงาน จะมีที่ปรึกษาด้านการควบคุมของ
หน่วยงาน เพื่อท�ำการตรวจประเมินภายในของหน่วยงานเอง โดย
ผลการประเมินของหน่วยงาน จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการ
ต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนัน้ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไข และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป
จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้มีการน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบ
การควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่าย
บริหารแล้ว มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่
ผู้บริหารน�ำไปใช้ โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ มีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทีส่ อดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
มีมาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว
เนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินผลความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี ตามรูปแบบและข้อก�ำหนดทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
ก�ำหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วย
งานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญจะมีการรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข
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นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2560 ได้ท�ำการ
ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบ
ปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง นายธี ร ะศั ก ดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน
อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็นจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ
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Risk Management
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะ
สร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายและแผนการด� ำ เนิ น งาน เพื่อ
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านและสามารถวั ด ผลได้ มี ก ารจั ด
โครงสร้ า งองค์ ก รที่ จ ะช่ ว ยให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารสามารถด� ำ เนิ น งานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ
บังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่ง
สายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�ำ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อให้
พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�ำหนดระเบียบวินัยของ
พนักงาน ทัง้ นี้ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงให้แต่ละฝ่าย
งานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง
การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลด
ความเสี่ยงรวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ท�ำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มี
ความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การจัดการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยน�ำกรอบแนวทางของ COSO-ERM (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway CommissionEnterprise Risk Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานมากที่สุด
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการ
ไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ำกฎบัตร
การบริหารความเสี่ยง
2. สื่อสารนโยบายและแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators)
3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและวิธลี ดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
5. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี
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ส�ำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อ
การด�ำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์และนโยบายทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ ซึง่
อาจเกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การ
ปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามใน
ด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

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

2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)

เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิต
ของพนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตควบคูก่ บั แนวทางการบริหาร การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึง
ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการทุจริต ได้แก่ ความไม่ซื่อสัตย์ โอกาส และ
แรงจูงใจภายในบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกันและตรวจสอบ

เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความไม่ พ ร้ อ มในเรื่อ งงบประมาณ
ปั ญ หาทางการเงิ น รวมทั้ ง ความเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ด�ำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการ
จัดหาแหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความ
เสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทั้งในรูปของสกุลเงินท้องถิ่น และ
เงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส�ำหรับ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง
เช่น Forward Contract และอื่นๆ

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

7. ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
เป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบตั งิ าน อันส่งผล
ต่อองค์กร ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการบริหารความเสีย่ งด้าน
IT โดยให้มกี ารรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน รวมถึง
มีความพร้อมในการรับมือกับความเสีย่ งด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึง
ได้มีแผนส�ำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency
Plan) และการกระตุน้ ให้พนักงานมีความรูเ้ รื่องภัยคุกคามและมีความ
ระมัดระวังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

จากความเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้
ซึ่งการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่า
เชื่อถือ และได้จดั ท�ำขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ ส�ำหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ในด้านการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดย
ในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการ
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า จากการปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ อย่างเต็มทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจ อันจะท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
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GFPT จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงถึงโครงการกิจกรรมด้าน
ความยั่งยืน โดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากลของ
Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4 หรือ G4 โดยมีขอบเขตการ
รายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจด้วยความค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม GFPT
ยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดทางการต่างๆ บริษัทฯ เปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสียให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ ให้เกิดดุลยภาพทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
จากการด�ำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างรากฐานความ
ยั่งยืน จากการสร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานความยั่งยืนจากทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร ขยาย
ไปสู่การผลิตสินค้าและการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
องค์กร โดยรายงานแห่งความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.
gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th
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Sustainable Management
การบริหารความยั่งยืน

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวก
กับพันธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กรก�ำหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง ยังท�ำให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลาก
หลาย เป็นค�ำตอบที่สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT is the answer for quality”

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร

ลูกคา

พนักงาน

เปนผูผลิตสินคาคุณภาพ
ที่ลูกคาใหการยอมรับและเชื1อมั่น

เปนที่ทำงานคุณภาพ
ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง
และความไววางใจในอนาคต

สิ่งแวดลอม
เปนธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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EN

ผูถือหุน
เปนหลักทรัพยคุณภาพที่ผูถือหุน
รับทราบถึงธรรมาภิบาล

VIR O N M E NT

ชุมชนและสังคม

คูคาธุรกิจ

เปนผูประกอบการคุณภาพ
ที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง

เปนผูประกอบธุรกิจคุณภาพ
ที่คูคาเชื1อถือในจริยธรรม
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1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

สัตว

าร
อาห

ชำแห

ละแล

ฟารมเลี้ยงไก

ระบบควบคุม
คุณภาพ
ะแปร

รูป

การทดสอบคุ ณ ภาพทั้ ง
ทางกายภาพและชี ว ภาพ
ในแต่ละกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่
และกระบวนการผลิต

การผลิตสินค้า
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบ
สินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจส�ำคัญและเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�ำเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิต
สินค้าเนือ้ ไก่แปรรูปในหลายมิติ ทัง้ การขยายฐานการผลิตสูต่ น้ น�ำ้ เพื่อเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ ไก่แปรรูปแบบครบวงจร
การใช้เครื่องจักรทีท่ นั สมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูป การใช้วตั ถุดบิ
อาหารสัตว์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพื่อให้ได้เนือ้ ไก่ทมี่ คี า่ โภชนาการทีด่ ี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้ งไก่
เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต�่ำลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการ
ผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปในทุกๆขัน้ ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตัง้ แต่แหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ จนถึงมือ
ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต
การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่
แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะผู้น�ำธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร
จีเอฟพีที จึงให้ความส�ำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ
ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอด
ห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้าง
เสริมความรู้ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการทีด่ ี โดยยึดหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้
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ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึง
ได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจ
ช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�ำหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�ำเนินงานใน
การควบคุมคุณภาพในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษทั ฯ ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

โรงงานผลิ ต อาหารสั ต ว์ ไ ด้ รั บ
การรับรองมาตรฐานสากลด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025

โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�ำหน้าที่ทดสอบคุณภาพ
และรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสาร
ตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นย�ำ และได้ผ่านการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISO 17025 : ข้อกำ�หนดทั่วไป
ว่ า ด้ ว ยความสามารถของห้ อ ง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
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เทคโนโลยี โ รงเรื อ นระบบปิ ด
ปรั บ อากาศ เป็ น การควบคุ ม
ด้ ว ยระบบการให้ อ าหารและนํ้ า
อัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศ
และสามารถป้ อ งกั น สั ต ว์ พ าหะ
น�ำโรคต่างๆ

ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีนำ�้ อย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
(Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วาง
มาตรการป้องกันโรคก�ำหนดและควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภณ
ั ฑ์ระหว่างการเลีย้ งไก่เนือ้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดย
มีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Environmental Enrichment
Bale activity

Pecking object

Perching activity

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริม
อุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือ
จิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้
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โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มคี วามส�ำคัญมากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเนือ้ ไก่จงึ ได้รบั การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุก
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น
GMP HACCP ฯลฯ บริษทั ฯ จัดให้มฝี า่ ยห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่า
ทางโภชนาการและสารเคมีตา่ งๆ และ“ห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา”
เพื่อทดสอบเชือ้ จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ โรคและจุลนิ ทรียท์ บี่ ง่ ชีถ้ งึ สุขลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของยาปฏิชวี นะ เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่าย
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ ช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบและสอบเทียบ โดยได้รบั ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ ได้
มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการรับรองเพิม่ ขึน้ เรื่อยมา ซึง่ เมื่อปี
2559 ฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ
รวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการ
มุง่ เน้นในวิธกี ารทดสอบทีใ่ ห้ผลการทดสอบทีร่ วดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะ
เวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่
ทีล่ ดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการจัดการสารเคมี และลดปัญหาสิง่
แวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นย�ำเช่นเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถตามข้อก�ำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025: 2005 ของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั การถ่าย
โอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สนิ ค้าปศุสตั ว์ ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก
มกอช. และรางวั ล ความเป็ น
เลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จาก
กรมปศุสัตว์ ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ
และรางวัลความส�ำเร็จต่างๆ อันได้แก่
• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2554 “ระดับ
เงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 “ระดับ
ทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ประกาศเกียรติคณ
ุ ห้องปฏิบตั กิ ารร่วมมือการทดสอบทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ซึง่ รางวัลแห่งความส�ำเร็จทัง้ หมดนี้ ได้แสดงถึงการพัฒนาและการ
รักษามาตรฐาน และท�ำให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมา
อย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรอง
คุณภาพการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูป
ในทุ ก ๆ ขั้ น ตอนการผลิ ต
ของบริษัทฯ
GMP
HACCP
BRC
ISO 9001
ISO 14001
ISO 17025
Genesis GAP
HALAL
RSPO

สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้จากแหล่งที่มา

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอน
การผลิต โดยทัง้ ทีเ่ ป็นการตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรอง
โดยผูต้ รวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภคว่าสินค้าของบริษทั ฯ ทัง้
อาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ
มั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและ
กรมปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้
• GMP (Good Manufacturing Practice)
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
• BRC Global Food Safety Standard: The British Retail Consortium
• ISO 9001 (Quality Management System)
• ISO 14001 (Environmental Management System)
• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)
• Genesis GAP
• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
• RSPO Supply Chain Certification Systems

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
และผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีด
ความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิต
ของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มทีท่ นั สมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงาน
อาหารแปรรูปที่ ได้มาตรฐานสากล ท�ำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ ไปยัง
กระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ ไกสด

ไกเนื้อ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จาก
โรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�ำให้สามารถ
ติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
กับลูกค้าและผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท�ำการเรียก
คืนผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

อาหารไก

วัตถุดิบ

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

ไกเนื้อ
ตรวจสอบสุขภาพ

ไกสด
ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

ชิ้นสวนไก
ตรวจสอบอุณหภูมิ

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
ตรวจสอบสี

บรรจุภัณฑ
ตรวจสอบโลหะ

บรรจุกลอง
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ
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หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices :
GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที างด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบก
ของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�ำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตาม
มาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�ำหรับการผลิตเนื้อ
ไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการทุกขั้นตอนโดย
ค�ำนึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิวและ
กระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน�้ำเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมี
ความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอสิ ระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคทีด่ ี การ
จับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล
(ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่
การเลือกสถานที่การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับ
หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานนั้น
บริษทั ฯ จึงมัน่ ใจและรับรองได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มาจากฟาร์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยา
ปฏิชวี นะและสารตกค้าง ไม่มกี ารใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ

5 FREEDOMS
บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
Good Agriculture
Practices : GAP
Genesis GAP

ปราศจากความหิว
และกระหาย

ปราศจากความกลัว
และความทุกขทรมาน

ปราศจากความเจ็บปวด
บาดเจ็บ และโรคภัย

ปราศจากความ
ไมสะดวกสบาย

มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้
• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมหรือ HACCP ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพืน้ ทีก่ นั ชนในรัศมี 1
กิโลเมตรรอบฟาร์ม
• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

• อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์
เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิต
อาหารสัตว์ที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความ
ปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
• การเลีย้ งไก่เนือ้ : บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ
(Evaporative Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนาํ้
อัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์
พาหะน�ำโรคต่างๆ ตลอดจนน�ำระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้
ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ
• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับ
อย่างเข้มงวดส�ำหรับการเข้าฟาร์มของบุคลากรและยาน
พาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยาน
พาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น
โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านนํ้ายาฆ่าเชื้อ
อาบนํ้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วน
ยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อมั่นใจได้ว่า
จะไม่มีพาหะน�ำโรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก
เข้าไปท�ำอันตราย และก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลีย้ งภายในฟาร์ม

จากความตั้ ง ใจ เอาใจใส่ ทุ ก ขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี าก
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ที่ลดลงต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า
(ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

3.85%

1.26%

5.85%

7.03%

1.74%
5.39%

2558

2559

2560

ขอรองเรียนผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ขอรองเรียนเนื้อไกสดแชแข็ง

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ในประเทศและลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

93%

94%

93%

2558

2559

2560
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2. เป็นที่ท�ำงานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต
นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

นโยบาย Social Accountability

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น
และจัดสภาพการท�ำงานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�ำเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐาน
สากล “เรือ่ งจริ ย ธรรมของผู ้ ป ระกอบการต่ อ พนั ก งานในสถานที่
ท�ำงานในระบบ Social Accountability” โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อ
พนักงาน”

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของการก�ำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ จะรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั ฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้รว่ มทุน
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสากล คุม้ ครองสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ได้รบั ความเสีย
หายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตาํ่ กว่าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด เป็นต้น

ได้รับการรับรองและประกาศตน
ว่ า เป็ น โรงงานที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน
ด้านแรงงานที่ดี (Good Labour
Practices: GLP)

ได้ รั บ การรั บ รองจากกระทรวง
แรงงานว่ า เป็ น โรงงานที่ ได้
มาตรฐานแรงงานไทย

โดยก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการให้บริษัทฯ ด�ำเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงาน ส่งเสริมให้
มีการสร้างมาตรฐานในการท�ำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม
การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour
Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็น
โรงงานที่ ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงาน
ทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มเี หตุการณ์การเลือก
ปฏิบัติ อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วย
งานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงาน
ทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการ
ค้าแต่ประการใด
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การจ้างงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ้างงานทีม่ งุ่ เน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำ� กัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในปี 2560
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�ำนวน 5,584 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

42%
ชาย

GFPT

58%
หญิง

47%
ตางชาติ

GFPT

พนักงาน 5,584 คน

24%
รายวัน

76%
รายเดือน

ไทย

สัญชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

GFPT

53%

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ และประเภทการจ้างงาน

24%
รายวัน

GFPT

76%
รายเดือน

GFPT

GFPT

ประเภทการจางงาน

43% 57%
ชาย

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน

หญิง

42% 58%
ชาย

หญิง

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการท�ำงาน
GFPT

GFPT

GFPT

มากกวา 50 ป

GFPT

GFPT

6%

GFPT

มากกวา 10 ป

23%

41 - 50 ป

16%

มากกวา 5 -10 ป

11%

31 - 40 ป

32%

2 - 5 ป

27%

20 - 30 ป

43%

นอยกวา 2 ป

39%

นอยกวา 20 ป

3%

141

142
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อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด
ในปี 2560 พนักงานหญิงจ�ำนวน 3,222 คน มีพนักงานหญิงใช้สทิ ธิล์ าคลอด 105 คน ซึง่ ภายหลังการใช้สทิ ธิก์ ลับเข้าท�ำงานตามปกติจำ� นวน
87 คน คิดเป็น อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์ลาคลอดร้อยละ 83 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

17%

พนักงานลาออกหลังคลอด

การคงอยู
ของพนักงานหลัง
ใชสิทธิ์ลาคลอด
GFPT

83%

พนักงานคงอยูหลังคลอด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

48

52

58

2558

2559

2560

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่ง
เสริมให้คนพิการเป็นพลังส�ำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัย
แรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ ซึง่ มีบทบัญญัตเิ พื่อก�ำหนดมาตรการส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�ำของคนพิการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายทีส่ นับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี (และไม่
ท�ำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้า) รวมถึง ดูแลสถาน
ที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการ
รับผูพ้ กิ ารเข้าท�ำงานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สมั ปทานจัดสถานที่
จ�ำหน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผูด้ แู ลคนพิการ รวม
จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ
100 คน ตามที่กฎหมายก�ำหนด

การป้องกันโรคร้ายแรง
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการในการป้องกันเกีย่ วกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�ำปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และ
ชุมชน รวมถึงการด�ำเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้
แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน เพื่อจัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการ
ค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ด�ำเนินโครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1) โครงการ NEAR MISS

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้นการค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน

2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของส�ำนักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติงาน

3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนักงานให้
ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16
พฤศจิกายน 2560

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัย มุง่ เน้นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ านและวิธปี ฏิบตั ใิ นกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการทำ�วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดย
จะจัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ และยังจัดทำ�เป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

การอบรมผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน, อบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ�ำปี 2560

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2560

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
ในปี 2560 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการบาด
เจ็บเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ และน�ำมาป้องกันและแก้ไขเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง
ลดอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บด้วย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (ครั้ง)

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้อง
เรียนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน
และกระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยัง
ได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้อง
เรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

98

93

98

2558

2559

2560

ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นสามารถแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยระบุ ร าย
ละเอียดของเรือ่ งทีจ่ ะร้องเรียน พร้อมชื่อ ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

62%

36%

53%

40%

61%

37%

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของ
บริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

22
39

54

72

39

54

72

51
51

43
43

4

3

1

2558

2559

2560

หยุดงานเกิน 3 วัน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน
ไมหยุดงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ จิ ารณาเรื่องร้องเรียน
ที่ ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ ได้รับการร้องเรียนและด�ำเนินการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตาม
ผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้ง
ผลการด�ำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้อง
เรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)
หยุดงาน
หยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน
เกิน 3 วัน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ไม่หยุดงาน

2558
2559
2560

2

2

4

46

26

72

14

8

22

1

2

3

34

17

51

18

21

39

1

0

1

27

16

43

33

21

54

เพื่อเป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผู้ให้ขอ้ มูล
ที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผู้ให้ขอ้ มูลได้ และ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความ
ลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้
รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษทั ฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น
ประกันสังคม และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส�ำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการ
ศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ การค�ำนึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทฯ
ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ท�ำงานจ�ำนวนรวม 3 โครงการ 22
อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ
อย่างครบครัน รวมถึงได้จดั ให้มสี ถานรับเลีย้ งเด็ก ทีม่ มี าตรฐานได้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรับเลีย้ งเด็ก เพื่อรองรับ
บุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษทั ฯ เน้นการเลื่อนต�ำแหน่งจาก
ภายใน และมีการประเมินผลการท�ำงาน ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพ การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�ำพลังกลุ่ม หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

145

146

GFPT ANNUAL REPORT 2017

การฝึกอบรม
บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
อย่ า งต่ อ เนื่อ งเพื่อ ตอบสนองต่ อ เป้ า หมาย และทิ ศ ทางของ
องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้าน
เทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา
11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และ
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร
ในปี 2560 บริษัทฯ มีจ�ำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงาน
ทั้งหมด 840,882 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 123 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลาก
หลายครอบคลุมทักษะที่จ�ำเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้
บริหาร (Executive Development Program), ผู้บริหารอาวุโส
(Senior Executive Program), ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับ
หัวหน้างาน, Defensive Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และหลักการก�ำกับดูแลกิจการ (CG),
การบริหารความเสีย่ ง, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย
(ชั่วโมง / คน / ปี)

83

99

2558*

2559

123
2560

จ�ำนวนชั่วโมงในการอบรม

จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม

2558*

2559

2560

549,175

653,676

840,882

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลปัจจุบัน

3. เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้า
เชื่อถือในจริยธรรม
บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก
โครงการ CGR ในปี 2560 ระดับ
“ดีเลิศ”

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�ำนึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ)

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ได้รบั การคัดเลือกให้อยู่ ในรายชื่อหุน้
ยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 (Thailand
Sustainability Investment:
THSI) จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

บริษัท จีเ อฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เชื่อ มั่ น ว่ า ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี การมี ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี ก ลไกการควบคุ ม และการถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจ เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า ง
โปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิ ท ธิ ค วามเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย จะเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม มู ล ค่ า และผลตอบแทนสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ
บริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อก�ำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และก�ำหนดให้มกี ารทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

GFPT ANNUAL REPORT 2017

ท�ำให้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ ตามโครงการ
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับ
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นเวลา 6 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2560)

ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards
2017 จ�ำนวน 2 ประเภทรางวัล
ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
ผลการด�ำเนินงานดีเด่น

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

นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยว
เนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�ำความผิด หรือกระท�ำการใดๆ ในลักษณะ
ฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่
ก�ำกับดูแล อาทิเช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดและเปิดเผยแนวทาง
การส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�ำความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบ
ว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม และ
ในกรณีทกี่ ารกระท�ำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการ
ท�ำงานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่ง
ความผิดตามควรแก่กรณี
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับ
ทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
และส่งเสริมผู้ ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
ที่ก�ำหนด

• คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการ
ปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูก
กดดัน/บังคับให้กระท�ำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้
ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หาก
กระท�ำด้วยเจตนาดี
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นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของ
บริษัทฯ
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น
ที่ มี ตั ว ตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสาร
สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ความลับของบริษทั ฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล

การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition:
CAC)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
ของบริษทั ฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สนิ
ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และไม่นำ� ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีก
เลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญและยังมิได้
เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่วา่ จะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร
ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น การ
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริมให้พนักงาน
ตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน
ว่ า ไม่ เป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
ผู้อื่น เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ
Collective Action Coalition: CAC ของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษทั ฯ มีการจัดการ
บริหารความเสีย่ ง ในเรื่องการทุจริต คอร์รปั ชัน และ
ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้
โดยมีก�ำหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่
ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมี
การวางแผนพั ฒ นาการรณรงค์ เรื่อ งการปฏิ บั ติ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ ในอนาคตตามล� ำ ดั บ ด้ ว ย
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินการรณรงค์ ส่ง
เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ในกลุ ่ ม บริ ษั ท
จีเอฟพีที ร่วมปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ
ของบริษัทฯ ก่อนด�ำเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติ
ตามโครงการ Collective Action Coalition:
CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชันเป็นล�ำดับต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คน
รู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอ
ให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดย
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทัง้ ภายนอก
และภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์ รั ป ชั น นี้ อ ย่ า งสม�่ ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย”
โดยรายละเอียด ค�ำนิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่อง
ทางการแจ้ง และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการคอร์ รั ป ชั น ปรากฏบนเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ
(www.gfpt.co.th)
ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการด�ำเนินคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การท�ำลาย
ความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่า
ปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจาก
การด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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4. เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้
หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็น
แนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ระบวนการจัดการและช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ติดต่อกรรมการอิสระ 		
ทางอีเมล์
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

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

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

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ หรือช่องทางอื่นใดที่ ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะท�ำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่
ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับ
เรื่องร้องเรียน จะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการพิจารณาด�ำเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และ
พิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่าย
การกระท�ำผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงาน
ทีร่ บั เรื่องจะด�ำเนินการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมด�ำเนินการ และน�ำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

1. ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ
บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีใน
วันหน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและ
เยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุก
ของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการสนับสนุนเพื่ออาหารกลาง
วันเลี้ยงเด็กนักเรียน โรงเรียนละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ นักเรียนระดับประถมศึกษาในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง และ
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว บริษัทฯ
ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่าง
ไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 59 กิจกรรม ดังเช่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวม 27 แห่ง
และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ
“สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน”โรงเรียนละมูลรอดศิริ, กิจกรรรมเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, กิจกรรมการท�ำอาหารเลี้ยงเด็ก-สถานรับเลี้ยง
เด็กมานา, บริจาคอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน�้ำให้ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสพภัยน�้ำท่วม, บริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง
อาคารเวทีถาวรเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โรงเรียนบ่อทองวงษ์
จันทร์วิทยา เป็นต้น

3. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่ ำ� คัญซึง่ มีอทิ ธิพล
ในการก�ำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถชี วี ติ ของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�ำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�ำนุบำ� รุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพื่อสังคมด้านท�ำนุบำ� รุงศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรม

2. สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท
และทุ ร กั น ดาร และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ และ
มีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชน
ห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�ำเนิน
การต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่
บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมกับชุมชนนัน้ มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้รับจาก
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ได้ท�ำร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนและสังคมมี
สภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้ โดยในปี 2560 บริษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทัง้
สิ้น 66 กิจกรรม ดังเช่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า, สมทบทุนและบริจาค
รถเข็น “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทีด่ อ้ ย
โอกาส-มูลนิธิคนพิการไทย, สนับสนุนโครงการจัดการผักตบชวาริม
คลองส�ำโรง ร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ริมคลองส�ำโรง, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมประจ�ำปีของพนักงานที่ร่วมกันบริจาคโลหิต, การประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, กิจกรรมปลูกป่า, การบริจาคเงินและข้าวช่วยผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ และกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
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5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯมุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมี
คุณภาพ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ�ำนงที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ “ลดการใช้
ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
รับผิดชอบต่อสังคม”

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุน
และสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อผลักดันการด�ำเนิน
การตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ
ตามกฎหมายก�ำหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ
ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ถึงการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและ
สู่สาธารณชนภายนอก

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�ำคัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกด้วย ดังเช่น โครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึง่ เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิ
งานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับแผนการ
ผลิต จึงส่งผลให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น

จ�ำนวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / ปริมาณผลผลิตสินค้า (กิโลกรัม))

0.89%

0.98%

1.67%

2558*

2559

2560

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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ทรัพยากรนํ้า
ทรั พ ยากรน�้ ำ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่
แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการก�ำหนดปริมาณการใช้นํ้าอย่าง
เหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
การใช้นาํ้ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นาํ้ อย่างต่อ
เนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และ
พัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการ
ใช้นํ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด
โดยในการใช้น�้ำเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มี
การใช้น�้ำทั้งจากน�้ำประปาและน�้ำบาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบ
อนุญาตใช้น�้ำบาดาลจากส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล กรม
ทรัพยากรน�้ำบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณ
รวมวันละไม่เกิน 3,360 ลูกบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสัดส่วน
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ ประจ�ำปี 2560 ดังนี้

สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ
และปริมาณการใช้น�้ำประปาและน�้ำบาดาล ประจ�ำปี 2560

18%

82%
น้ำประปา

น้ำบาดาล

ปริมาณการใช้น�้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

1.801

1.768

2558

2559

2.006
2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำจ�ำนวน 2.006 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49 จากปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีการใช้น�้ำในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(ล้านกิโลวัตต์/ปี)

58.65

61.48

63.74

2558*

2559

2560

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ ประจ�ำปี 2560

ทำความเย็น

71%

การผลิต

17%

อื1นๆ

6%

ปรับอากาศสำนักงาน

5%

แสงสวาง

1%

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ ไฟฟ้าจ�ำนวน 63.74 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบการท�ำความเย็นและกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งร้อยละ 71
ใช้ ในระบบท�ำความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยน Compressor จาก
รุ่น N160LUD เป็นรุ่น Mycom N160VLD เนื่องจาก Compressor รุ่น N160LUD มีการใช้งานมา 25 ปี ประสิทธิภาพการท�ำงานจึงลดลง ส่ง
ผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อท�ำการเปลี่ยน Compressor Mycom N160VLD ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้
พลังงานไฟฟ้าในระบบท�ำความเย็นในปีต่อๆ ไปลดลง

การอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อ
เนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก�ำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�ำหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี
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การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ มีระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะท�ำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดปริมาณ
การปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน
พบว่ามีปริมาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ
ผลทดสอบ

ค่ามาตรฐาน

2.674 – 128.983

320.00

SO2 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (ppm)

2.845 – 5.083

60.00

NO2 ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)

10.523 – 38.592

200.00

CO2 คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)

0.709 – 471.698

690.00

5.9 – 6.4

10.00

TSP ปริมาณฝุ่น (mg/m3)

ค่าความทึบแสง (%)

มลพิษทางนํ้า
บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�ำบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�ำหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดนํ้าเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบการบ�ำบัดน�้ำเสีย
คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพนํ้าทิ้งที่เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนดและไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำนํ้าเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมี
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และข้อก�ำหนดของลูกค้า จึงท�ำให้มีขีดจ�ำกัดในการน�ำน�้ำกลับมาใช้ ใหม่ โดยปริมาณน�้ำ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความ
สามารถรองรับน�้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งจะถูก
ปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,000 - 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้ำทิ้งที่น�ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 100 - 200 ลูกบาศก์เมตร / วัน

มลพิษทางเสียง
บริษทั ฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุก
จุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน
ระดับความดังเสียง
เฉลี่ย 24 ชม.

ค่ามาตรฐาน

ระดับเสียงรบกวน

ค่ามาตรฐาน

บริเวณหน้าโรงงาน

67.0

70.0

9.7

10.0

บริเวณหลังโรงงาน

65.1

70.0

6.6

10.0

(Leq)

(dBA)
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ของเสีย
บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายก�ำหนด และมี
ระบบป้องกันการปนเปือ้ นสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�ำจัด อีกทัง้ มีระบบ
บริหารจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำระบบ
การจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูก
วิธี การส่งไปก�ำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปือ้ น และน�ำ้ มัน
หล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
ก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

สรุปปริมาณน�ำ้ หนักรวมของขยะ สิง่ ปฏิกลู ของเสียอันตราย และที่ ไม่อนั ตราย ส�ำหรับปี 2560
รายการ

ปริมาณ

กากแป้ง, แป้งเสื่อม

292.50

(ตัน)

เศษเหล็ก

4.68

เศษสแตนเลส

67.88

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ

590.91

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ )

1,157.83

น้ำ�มันพืชเก่า

928.40

กากตะกอนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

19,243.93

น้ำ�มันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ

20.80

Lab Waste

0.61

ภาชนะปนเปื้อน

2.02

หลอดไฟเสื่อมสภาพ

0.47

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่องการปล่อยมลพิษและ
ของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ตอ้ งโทษปรับ
จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

155

FOOD SAFETY
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลิตไก่เนื้อคุณภาพ
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Report of
Audit Committee
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ
และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้
ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการปรับปรุง รายการส�ำรอง
ทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญ พร้อมฟังการชีแ้ จงและซัก
ถามผูส้ อบบัญชีจนเป็นทีพ่ อใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วร
และได้จดั ท�ำตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2560 ทัง้ ในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน
เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และ
บุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อาทิ การก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงินรวม เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการก�ำกับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจ
สอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุม
ภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมี
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
ได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากร และการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2560 ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยม
ชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ
รวมทั้งได้ ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็น
ข้อบกพร่องทีส่ ำ� คัญ พร้อมทัง้ แนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษทั
ด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มี
ระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจ
อย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแล
รักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาส
และงบการเงิน ประจ�ำปี 2560 ของทัง้ ในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย
จัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อน
จะมีการน�ำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ รายการที่มี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความ
สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ก�ำหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร ด้านการ
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและความ
ปลอดภัย การทุจริตคอร์รัปชันและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมินของผูส้ อบบัญชี ดังนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และด�ำเนินการ
ให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง
และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ได้
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมี
ผลในปี 2560 แล้ว

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก� ำ กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่า การด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและ
อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่
ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทาน
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรา
ก�ำลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการ
ตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�ำแนะน�ำอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เน้นบทบาท
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการด�ำเนินงาน ได้แก่ การ
ท�ำงานเป็นระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายใน
ต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�ำให้ ได้รับทราบถึงผลการ
สอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และของ
ผูส้ อบบัญชีสำ� นักงานอื่นทีเ่ ทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปที ผี่ า่ นมา ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน
เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริง
ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอก
ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องตาม
แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีสว่ น
ช่วยเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ
รู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูลทัง้ จากผูบ้ ริหาร พนักงาน
และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ
มีจริยธรรม และความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีก
ทัง้ มีรายงานทางการเงินทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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Report of
Risk Management
Committee
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
(มหาชน) มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 1
ท่าน คือ นายปารเมศ เหตระกูล ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 4 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์
ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม
และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการ
ต่างๆ ที่ ได้ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ อาทิ การ
ก�ำกับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และ
แผนจัดการความเสีย่ ง การบ่งชีก้ ารประเมินการบริหารความเสีย่ ง และ
รายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมี
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
ได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัด
ประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กลั่นกรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจ
สอบ เป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจการด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร
(Business Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ เป็นเหตุการณ์
ความไม่แน่นอน อันจะน�ำไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ติดตามและรายงานประเด็นความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อ
เหตุการณ์ ช่วยหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ พลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจ
คาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริมให้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี ี
ความโปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและก�ำหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) พร้อมจัดท�ำกฎบัตรและพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
บริหารความเสี่ยง สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner เพื่อให้
สอดคล้อง เหมาะสม และเพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) และติดตามควบคุมพร้อมทัง้ ประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน และความเสีย่ งจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความ
เสี่ยงด้านการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของค่าเงิน และ
ความเสีย่ งด้านการเงิน เป็นต้น โดยมีการประชุมหารือและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการของ
บริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง พิ จ ารณาและสอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและความ
เหมาะสมของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอทุ ก
ไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้
สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตและ
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี และกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ
รู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูลทัง้ จากผูบ้ ริหาร พนักงาน
และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
จากการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้
มีการติดตามผลส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดย
มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นายปารเมศ เหตระกูล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�ำปี
โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความส�ำคัญ
ของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
เพือ่ ให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อความซื่อสัตย์
สุจริตและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความน่าเชื่อ
ถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ
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Audit Fee
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2560 ได้แก่ นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ส�ำหรับในรอบปีบัญชี 2560 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2560 จ�ำนวนเงินรวม 2,715,000.00 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท

870,000.00
1,845,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2560
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งบการเงินประจำ�ปี 2560 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
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Auditor’s Report
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) และ
ของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื
หุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับ
เรื่องเหล่านี้

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุม่ บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นจ�ำนวน 1,013.26 ล้านบาท
และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 34.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ลูกหนี้การ
ค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ซึง่ ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาจ�ำนวนค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญที่เหมาะสม โดยลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับช�ำระสุทธิพิจารณาจาก
ประวัติการช�ำระหนี้ อายุหนี้ที่ค้างช�ำระ การจ่ายช�ำระหนี้ภายหลังวัน
ที่ในงบการเงิน ผลการติดตามทวงถามและความสามารถในการจ่าย
ช�ำระหนีข้ องลูกหนีภ้ ายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีค่ าดการณ์วา่ จะเกิดขึน้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้รบั ความเชื่อมัน่ เกีย่ วกับความเหมาะสมของสมมติฐาน
ที่ผู้บริหารใช้ ในการค�ำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทดสอบการ
ค�ำนวณการแยกอายุหนีใ้ นงบวิเคราะห์อายุลกู หนี้ สอบถามฝ่ายบริหาร
และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสาเหตุของลูกหนี้ที่มีการ
ค้างช�ำระ ผลการติดตามหนี้ ตรวจสอบการรับช�ำระหนี้ภายหลังวันสิ้น
งวด ตรวจสอบการเปรียบเทียบจ�ำนวนลูกหนี้ท่ีมีความเสี่ยงที่อาจจะ
ไม่ได้รับช�ำระหรือค้างช�ำระเป็นเวลานานเปรียบเทียบกับมูลหนี้ที่กลุ่ม
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
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2. ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 3,608.19 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 สินค้าคง
เหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�ำนวน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับสุทธิพิจารณาจากราคาขายหลังวันที่ในงบการเงินและราคาขายที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้รบั ความเชื่อมัน่ เกีย่ วกับความเหมาะสมของสมมติฐานทีผ่ ู้
บริหารใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าโดย การเข้าร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินค้าที่คลังเก็บสินค้าหลายแห่ง สุ่มทดสอบราคาทุนของสินค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนที่บันทึกในบัญชีตรงกับใบก�ำกับภาษี และมีการปัน
ส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซึ่งค�ำนวณจากราคาขายสินค้าภายหลังวันสิ้นงวด
ส�ำหรับสินค้าที่มีการขายหลังวันสิ้นงวด ส่วนสินค้าที่มีการรับค�ำสั่งซื้อ
แล้วค�ำนวณกับราคาที่ก�ำหนดในใบสั่งซื้อ และสินค้าที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อ
ค�ำนวณกับรายละเอียดราคาขายที่มีการอนุมัติโดยผู้บริหาร วิเคราะห์
ปริมาณสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่มี
การหมุนเวียนต�ำ่ หรือค้างนาน ส่งหนังสือยืนยันยอดและร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสินค้ากรณีทกี่ ลุม่ บริษทั มีการฝากสินค้าไว้กบั คลังสินค้าภายนอก
กลุ่มกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล
ต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวน
การในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
ข้อมูลอื่น
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล ได้เสมอไป
ซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงาน และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ของผู้สอบบัญชีนี้
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
กิจการหรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เมื่อข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้าสรุป
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
ได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
เหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเพื่อให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการ
ความเสี่ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ขัด ต่อข้อเท็จจริง อัน เป็นสาระ
ก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการและเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยว
กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี
และการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้คือ
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

นายอ�ำพล จ�ำนงค์วัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม ณ วันที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พันธุ์
งานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5.1 และ 6
7

8
9
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

736,263,528.75
1,013,265,022.54
3,608,193,679.40
14,095,811.11
5,371,818,041.80

310,868,408.45
932,660,420.06
3,653,328,881.59
18,145,778.85
4,915,003,488.95

93,764,922.19
563,982,312.79
326,911,983.44
6,827,603.05
991,486,821.47

81,653,300.42
511,396,894.04
321,704,130.80
12,377,703.19
927,132,028.45

2,671,769,574.04
-

2,448,748,669.49
-

1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
1,786,496,542.35 1,666,496,542.35

110,826,344.26
121,184,960.30
366,222,087.25
406,779,435.67
5,153,915.92
687,902.85
354,067,919.50
360,420,779.10
8,012,603,206.98 7,430,751,974.91
383,794,053.02
373,544,776.17
21,110,531.73
26,193,469.06
1,294,911.36
1,294,911.36
66,902,359.84
75,717,889.78
11,993,744,903.90 11,245,324,768.69
17,365,562,945.70 16,160,328,257.64

196,480,539.98 201,821,365.98
1,217,328,279.87 1,299,323,104.15
315,603,821.27 310,794,352.32
11,891,663.05
13,529,943.67
12,787,571.60
54,573,499.81
5,066,448,118.12 5,072,398,508.28
6,057,934,939.59 5,999,530,536.73

172

GFPT ANNUAL REPORT 2017

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม ณ วันที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
15 และ 16 1,650,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
5.1
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
5.1
160,000,000.00
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
5.1 และ 17 925,342,677.22
ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม
ที�ถึงกําหนดรับรู้ในหนึ�งปี
5.1
7,850,000.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
15 และ 18
66,700,000.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
134,843,046.46
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
30,542,312.58
รวมหนี�สินหมุนเวียน
2,975,278,036.26
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
15 และ 18
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
5.1
1,700,000,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19
384,967,033.00
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม
5.1
91,583,333.20
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
20
52,748,486.84
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
2,229,298,853.04
รวมหนี�สิน
5,204,576,889.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

1,931,375,562.72
886,469,538.73
7,850,000.00

8
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

1,650,000,000.00 1,530,000,000.00
40,000,000.00
559,036,841.82 624,943,752.41
7,850,000.00

7,850,000.00

208,320,000.00
127,761,568.48
36,595,521.40
3,198,372,191.33

66,700,000.00 208,320,000.00
11,803,305.71
14,809,522.23
2,295,390,147.53 2,425,923,274.64

66,700,000.00
1,600,000,000.00
365,940,471.00
99,433,333.20
50,798,122.49
2,182,871,926.69
5,381,244,118.02

66,700,000.00
806,600,000.00 578,900,000.00
157,445,945.00 151,735,172.00
91,583,333.20
99,433,333.20
12,611,497.12
12,840,135.23
1,068,240,775.32 909,608,640.43
3,363,630,922.85 3,335,531,915.07
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9

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม ณ วันที�
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
21
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
22
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
22
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

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

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

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

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

140,000,000.00
140,000,000.00
10,102,303,391.11 8,729,977,327.42
8,969,047.14
8,969,047.14
12,030,093,438.25 10,657,767,374.56
130,892,618.15
121,316,765.06
12,160,986,056.40 10,779,084,139.62
17,365,562,945.70 16,160,328,257.64

140,000,000.00 140,000,000.00
775,483,016.74 745,177,621.66
2,694,304,016.74 2,663,998,621.66
2,694,304,016.74 2,663,998,621.66
6,057,934,939.59 5,999,530,536.73

0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

0.50

1.25
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10

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

7
9
8

26

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

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

2559

16,928,470,590.83 16,693,024,163.05 8,059,019,366.77 7,767,817,046.46
(14,150,914,763.88) (14,191,279,495.29) (7,415,248,859.54) (7,332,956,447.64)
2,777,555,826.95 2,501,744,667.76 643,770,507.23 434,860,598.82
294,292,665.00
48,999,900.00
48,999,900.00
130,144.04
49,562,384.97
38,422,158.75
31,218,571.57
318,107,079.34
280,334,728.75 132,834,713.50 137,977,258.19
(526,454,867.77) (505,629,174.39) (121,947,014.10) (116,793,604.39)
(789,746,009.65) (737,013,884.32) (280,172,548.66) (284,078,805.78)
272,020,804.55
371,193,161.02
(74,362,329.42)
(98,032,065.68) (60,386,990.59) (66,549,788.09)
1,977,250,648.04 1,862,159,818.11 401,520,726.13 479,926,795.32
(219,323,931.26) (205,694,865.74)
4,809,468.95
32,659,817.61
1,757,926,716.78 1,656,464,952.37 406,330,195.08 512,586,612.93

1,748,350,863.69
9,575,853.09
1,757,926,716.78

1,643,696,279.56
12,768,672.81
1,656,464,952.37

1.39

1.31

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2560

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.32

0.41

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
24.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
24.1
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
140,000,000.00 7,399,599,172.86
1,643,696,279.56
1,643,696,279.56
(313,318,125.00)
140,000,000.00 8,729,977,327.42
1,748,350,863.69
1,748,350,863.69
(376,024,800.00)
140,000,000.00 10,102,303,391.11

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

งบการเงินรวม

8,319,880.06
649,167.08
8,969,047.14
8,969,047.14

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจควบคุม

รวม

9,326,740,052.92 116,509,594.33 9,443,249,647.25
1,643,696,279.56 12,768,672.81 1,656,464,952.37
1,643,696,279.56 12,768,672.81 1,656,464,952.37
649,167.08
649,167.08
(7,961,502.08)
(7,961,502.08)
(313,318,125.00)
(313,318,125.00)
10,657,767,374.56 121,316,765.06 10,779,084,139.62
1,748,350,863.69
9,575,853.09 1,757,926,716.78
1,748,350,863.69
9,575,853.09 1,757,926,716.78
(376,024,800.00)
(376,024,800.00)
12,030,093,438.25 130,892,618.15 12,160,986,056.40

รวม

(หน่วย : บาท)
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175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
24.1

24.2

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

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

545,909,133.73
512,586,612.93
512,586,612.93
(313,318,125.00)
745,177,621.66
406,330,195.08
406,330,195.08
(376,024,800.00)
775,483,016.74

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรร

2,464,730,133.73
512,586,612.93
512,586,612.93
(313,318,125.00)
2,663,998,621.66
406,330,195.08
406,330,195.08
(376,024,800.00)
2,694,304,016.74

รวม

(หน่วย : บาท)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์
ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ค่าเสื�อมราคา
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ
หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่
(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้
โอนกลับภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,977,250,648.04

1,862,159,818.11

401,520,726.13

479,926,795.32

142,851,071.95
427,056,681.47
6,352,859.60
639,948,924.93
8,549,406.02
1,528,719.03
1,011,890.45
2,691,014.60
22,932,309.15
6,449,841.28
2,032,078.08
(1,466,210.65)
(1,009,080.74)
33,894,652.00
(7,850,000.00)
(1,323,147.54)
(605,858.79)
(2,123,941.73)
74,362,329.42
(272,020,804.55)
3,060,513,382.02

112,198,386.48
426,250,166.16
5,539,058.19
587,115,655.93
5,723,855.85
3,226,068.60
7,321,461.34
416,986.38
(7,064,891.37)
4,194,709.83
(14,160,851.81)
(1,350,379.14)
284,190.63
37,132,166.00
(7,850,000.00)
(1,323,147.54)
(1,356,693.70)
98,032,065.68
(371,193,161.02)
2,745,295,464.60

5,340,826.00
129,416,137.71
5,104,749.31
5,347.28
2,423,560.81
(20,856.69)
(476,228.40)
(48,999,900.00)
15,014,985.00
(7,850,000.00)
(467,764.60)
54,707,401.52
555,718,984.07

5,340,825.72
139,052,643.58
5,436,800.83
(3,158,098.30)
(86,324.73)
(181,960.82)
(294,292,665.00)
(48,999,900.00)
15,176,179.00
(7,850,000.00)
(318,469.04)
60,459,214.31
350,505,040.87

177
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

2560

งบการเงินรวม

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(77,662,500.50)
(246,271,008.10)
3,800,857.29
231,587.39

86,843,586.85
(633,462,167.94)
(2,238,574.49)
7,741,763.91

(52,142,174.90)
(7,564,496.92)
5,550,100.14
6,246,800.52

(14,441,950.50)
85,803,210.78
(974,227.63)
(4,978,255.52)

(44,029,008.43)
(6,053,208.82)
(14,868,090.00)
3,273,511.89
2,678,935,522.74
2,123,941.73
225,613.88
(225,548,407.84)
2,455,736,670.51

15,592,106.92
5,465,244.28
(10,074,052.00)
(7,201,000.10)
2,207,962,372.03
1,356,693.70
5,139,756.53
(125,936,661.38)
2,088,522,160.88

(79,829,518.79)
(3,006,216.52)
(9,304,212.00)
(228,638.11)
415,440,627.49
467,764.60
(3,662,536.50)
412,245,855.59

56,675,662.79
2,516,968.53
(6,515,656.00)
(2,429,935.10)
466,160,858.22
318,469.04
2,303,670.13
(3,000,161.85)
465,782,835.54

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง
เงินสดจ่ายลงทุนในไก่พ่อแม่พันธุ์
เงินสดจ่ายลงทุนในงานระหว่างเพาะปลูก-ต้นยางพารา
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง
เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

48,999,900.00
7,074,575.20
(130,183,344.71)
87,652,311.00
(406,071,655.25)
(916,838.73)
9,100,327.68
(911,855,145.74)
(3,466,468.69)
(4,261,537.83)
(46,214,054.71)
(1,350,141,931.78)

48,999,900.00
(1,605,000.00)
9,846,927.46
(132,325,911.51)
94,551,120.88
(451,949,272.24)
(52,089.00)
24,880,714.68
(1,144,540,960.57)
(19,162,307.67)
(5,779,500.37)
(35,676,633.33)
(1,612,813,011.67)

48,999,900.00
(120,000,000.00)
142,463,901.24
(165,580,009.61)
(3,466,468.69)
43,463,202.02
(4,261,537.83)
(10,324,986.29)
(68,705,999.16)

294,292,665.00
48,999,900.00
(1,605,000.00)
2,807,564.36
(104,432,286.16)
(6,211,727.26)
(5,779,500.37)
(9,873,197.77)
218,198,417.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย
จ่ายเงินปันผล
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(131,375,562.72)
129,210,152.59
9,730,000,000.00 11,620,000,000.00 7,790,000,000.00 8,110,000,000.00
(9,880,000,000.00) (11,605,000,000.00) (7,670,000,000.00) (8,060,000,000.00)
160,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
(45,000,000.00)
(208,320,000.00)
(283,320,000.00) (208,320,000.00) (283,320,000.00)
300,000,000.00
300,000,000.00
(200,000,000.00)
(200,000,000.00)
(72,300,000.00)
(72,300,000.00)
(74,479,255.71)
(99,197,429.91)
(54,783,434.66)
(61,611,521.00)
(376,024,800.00)
(313,318,125.00) (376,024,800.00) (313,318,125.00)
(5,707,335.00)
(680,199,618.43)
(757,332,737.32) (331,428,234.66) (660,549,646.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

425,395,120.30
310,868,408.45
736,263,528.75

(281,623,588.11)
592,491,996.56
310,868,408.45

12,111,621.77
81,653,300.42
93,764,922.19

23,431,607.34
58,221,693.08
81,653,300.42

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี�
- ตัดจําหน่ายค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญกับลูกหนี�การค้า
- ซื�อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- จําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้รับชําระ
- ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่ปู่ย่าพันธุ์
- ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่พ่อแม่พันธุ์
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นต้นทุนงานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
- ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ

385,816.00
64,298,240.00
3,466,961.00
12,074,701.00
30,181,018.95
3,549,174.34
291,264,559.79
249,110.45
16,282,403.00
43,787.58
11,889,443.20
19,286,670.10

7,307,893.50
45,104,000.00
12,497,502.87
36,570,266.97
635,813.85
174,024,298.36
363,457.29
2,815,170.01
11,063,660.12
12,993,513.85

66,916.53
66,916.53
14,031,625.89

7,524,666.42

522,000.00
4,611,241.00
731,130,287.75
736,263,528.75

547,000.00
5,019,485.50
305,301,922.95
310,868,408.45

55,000.00
93,709,922.19
93,764,922.19

52,000.00
81,601,300.42
81,653,300.42

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
- เงินสด
- เช็คในมือ
- เงินฝากธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

179

180

GFPT ANNUAL REPORT 2017

16
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จี เอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน2524
และแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํา นัก งานใหญ่ต้ ัง อยู่เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจผลิ ตและจําหน่ายไก่สด
ชําแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และธุ รกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี
ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สําหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559) ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุ นขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559) การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559) เงินที่นาํ ส่งรัฐ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะมี
ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริ ษทั
ไม่ ไ ด้นํา มาตรฐานที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ ก่ อ นวัน ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ซึ่ งมี
ดังต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

ร่ าง DRAFT

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สําหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560) ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงิ นทุ นขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) เงินที่นาํ ส่งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถื อปฏิบตั ิในปี ที่มีผล
บังคับใช้
2.3 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลัก การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและ
การรายงานจํานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ
สมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ และปั จจัย ต่ างๆ ที่ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ า เผื่อหนี้ ส งสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลู กหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และค่าเสื่ อมพันธุ์
ในการคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณมาตรฐานผลผลิ ตที่คาดว่า
จะได้รับและมูลค่าคงเหลือเมื่อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูล ค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีการกําหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ มให้
ผลผลิตของไก่ป่ ูย่าพันธุ ์และไก่พ่อแม่พ นั ธุ ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่
ในการนํามาคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
การประมาณการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ได้ถู ก เปิ ดเผยในแต่ ล ะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ค่าความนิยม
ในการทดสอบการด้อยค่าค่าความนิ ยมในภายหลังจะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่
คํานึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
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3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2560 2559
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจําหน่ายลูกไก่
99.9999 99.9999
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์และเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 98.1011 98.1011
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป 99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
99.9999 99.9999

3.2 บริ ษ ทั ย่อย เป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของบริ ษ ทั การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อบริ ษ ทั มี อาํ นาจ
ควบคุม ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มในการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสํ าหรั บรายการบัญชี ที่ เหมื อนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
3.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืน
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน

ร่ าง DRAFT

GFPT ANNUAL REPORT 2017

25
4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตจาก
ลู กหนี้ แต่ละรายที่ คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ และลูกหนี้ จะถู กตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่ อทราบว่า
เป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย
ราคาทุนคํานวณ ดังนี้
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์ แสดงตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าระหว่างผลิต แสดงตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
4.5 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ การจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์ชี วภาพ) ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่า ดังนี้
- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน ได้แก่ สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภท ไข่เชื้อ งานระหว่างฟั ก และ
งานระหว่า งเลี้ ยงไก่ เนื้ อ ซึ่ ง แสดงไว้ภายใต้หมวดสิ นค้า คงเหลื อแสดงด้วยราคาทุ นตามวิธี
เข้าก่อน-ออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า เนื่ องจากมีวงจร
การเลี้ยงสั้น
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- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพประเภทสัตว์บก ได้แก่ ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ นและงานระหว่างเลี้ ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น โดยไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมพันธุ์สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และงานระหว่าง
เลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์เล็กรุ่ นและงานระหว่างเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ นแสดงด้วยราคาทุนรวมค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่า งที่ ไ ก่ปู่ ย่า พันธุ ์ เล็ก รุ่ นและไก่พ่อแม่พ นั ธุ์เล็ก รุ่ น ยัง ไม่ใ ห้ผ ลผลิ ตหัก ค่า เผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) เนื่องจากสิ นทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้มีวงจรการเลี้ยงสั้น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ชีวภาพ และในช่ วงการเจริ ญเติบโต เช่ น ต้นทุนลู กสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลี้ยงอื่น
เป็ นต้น
ในการคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับและมูลค่าคงเหลือเมื่อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูลค่าคงเหลื อใหม่หากมีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้อง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีการกําหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ ม
ให้ผลผลิ ตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลื อ
ใหม่ ในการนํามาคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
สิ นทรั พ ย์ชีวภาพประเภทพืช ระหว่างเตรี ยมการเพาะปลู ก ประกอบด้วย ต้นทุ นทั้งหมด
ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ชีวภาพและในช่วงการเจริ ญเติบโต เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับ
พื้นดินในการเพาะปลูก และต้นทุนการเพาะปลูกอื่น เป็ นต้น
4.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นที่ดินและอาคารที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุ ประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์
จากรายได้ค่าเช่ า หรื อจากการเพิ่มมู ลค่าของสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั วัดมู ลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุ นตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี ) และ
คํานวณค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
อาคารเล้าไก่
อาคารชุด
อาคารโรงงาน
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4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน ณ วันเริ่ ม รายการบันทึก บัญ ชี ตามราคาทุน อาคารและอุป กรณ์ ณ วัน เริ่ ม รายการ
บันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และคํานวณค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

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

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพ ย์ที่ เกิ ดขึ้ นในงวดระยะเวลาที่ นํามาใช้ผลิ ตสิ นทรั พ ย์ถ าวรอื่ น
นํามารวมคํานวณเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ นของสิ นทรั พย์ชนิ ดอื่นนั้น โดยจะหยุดบันทึ กเมื่ อ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่นนั้นพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณผลต่างระหว่างเงินสด
รับสุ ทธิ กบั ราคาตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้อื่น หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลิ ขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปแสดงในราคาทุน ณ วันเริ่ มรายการหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงิ นอุดหนุ นรัฐบาล แสดงเป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับต้นทุนซึ่ งเงินอุดหนุ นนั้นจ่ายให้เพื่อเป็ นการชดเชย โดยรับรู ้เมื่อดําเนิ นการตามเงื่อนไข
ในสัญญาแล้วเสร็ จ
4.10 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน เป็ นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกูย้ ืมเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่ก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อการก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์
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4.11 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการซื้อธุ รกิจที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของผูซ้ ้ื อในมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อ และค่าความนิยมทดสอบการด้อยค่าทุกปี
โดยแสดงด้วยราคาทุนหัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าใน
ค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
4.12 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อยค่ าเมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ตํ่ากว่ามู ล ค่า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้ อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํ นึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มู ลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุ นในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ ัน แล้วแต่จาํ นวนใด
จะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้
ที่ สะท้อนมู ล ค่าที่ อาจประเมิ น ได้ในตลาดปั จจุ บ นั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่สินทรัพย์น้ ัน
มีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ
ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่า ย
เมื่ อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
- กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
- กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้
ทําการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
- ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน
และจํานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่ จะได้รับคื นบันทึกเป็ น
สิ นทรัพ ย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่ อการได้รับคื นคาดว่าจะได้รับอย่างแน่ นอนและเมื่ อได้จ่ายชําระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.16 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั
จะจัดสรรสํารองตามกฎหมายเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
4.17 การรับรู ้รายได้
- รายได้จากการขาย รับรู ้เมื่อส่ งมอบสิ นค้าแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าเช่า รับรู ้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
4.18 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น
หรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้ โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.20 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด
เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.21 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้
การควบคุ มเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคล
ดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.22 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศบันทึ กรายการโดยการแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทตามอัตราปิ ด ณ วันสิ้ นปี ผลกําไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่านี้
แสดงเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของปี นั้น
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4.23 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงิ นที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ ก ารค้าและเจ้าหนี้ อื่น ซึ่ งนโยบายการบัญ ชี เฉพาะ
สําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี สภาพคล่องสําหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมู ลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษทั จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ื อหุ ้นกลุ่ม
เดียวกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สําคัญระหว่างบริ ษทั
กับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

-

-

1,405,575.00
7,915,486.80
5,039.87

1,259,495.52
35,163,877.83
-

215,561,431.50
251,481,404.08

105,923,508.00
212,348,510.00

215,561,431.50 105,923,508.00
-

111,668,795.29
92,517,722.93
124,800.00
671,354,153.80

122,666,422.37
92,798,433.64
124,200.00
12,738,076.00
546,599,150.01

111,668,795.29 122,666,422.37
92,517,722.93 92,798,433.64
124,800.00
124,200.00
429,198,851.39 357,935,937.36

-

-

104,774.40
262,518.08
195,563.90
208,757.00
270,845.89

196,083.60
121,466.40
491,874.39
233,270.70
362,606.95

11,062,258.22
4,488,747.50

10,116,668.32
3,590,678.60

9,866,063.12
299,228.50

9,472,563.27
290,566.00

115,671.61
126,589.67
15,793,267.00

82,164.51
768,108.72
14,557,620.15

115,671.61
51,736.64
11,375,159.14

82,164.51
11,386.94
11,261,982.76
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จีพี ฟาร์ ม จํากัด
รวม

-

-

1,746,645.42

1,757,932.47

62,700.08
47,423.71
110,123.79

5,207.75
5,207.75

1,746,645.42

1,757,932.47

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด

654,550.19

654,550.19

654,550.19

654,550.19

2,084,400.00
125,000.00
117,600.00
2,327,000.00

2,084,400.00
125,000.00
115,400.00
2,324,800.00

891,000.00
117,600.00
1,008,600.00

891,000.00
115,400.00
1,006,400.00

-

-

951,270.00

636,480.00

41,411.52
992,681.52

56,865,101.65
57,501,581.65

-

-

476,506.85
19,073.99
7,631.10

448,019.11
1,300.10

1,143,432.67
8,658,240.91

-

-

-

3,552,788.43
13,354,462.01

4,901,452.67
4,901,452.67

139,788.13
643,000.07

152,303.92
601,623.13

เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

ร่ าง DRAFT

289,229,145.70 385,618,755.70
225,986.00
442,694.00
529,800.00

-

289,984,931.70 386,061,449.70
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
รวม

-

-

199,907.99
4,636.00
204,543.99

82,143.44
1,303.00
83,446.44

-

-

25,000.00
140,000.00

25,000.00
140,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

165,000.00

165,000.00

-

-

25,000.00

25,000.00

99,433,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
91,583,333.20
91,583,333.20

107,283,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
99,433,333.20
99,433,333.20

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

40,000,000.00
5,000,000.00
(45,000,000.00)
-

20,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00

กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

103,000,000.00
103,000,000.00

-

-

-

เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี ต้นปี
หัก ส่ วนที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

ร่ าง DRAFT

99,433,333.20 107,283,333.20
7,850,000.00
7,850,000.00
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
91,583,333.20 99,433,333.20
91,608,333.20 99,458,333.20
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

57,000,000.00
57,000,000.00
160,000,000.00

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

578,900,000.00
300,000,000.00
(72,300,000.00)
806,600,000.00

651,200,000.00
(72,300,000.00)
578,900,000.00

กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

158,200,000.00
(21,300,000.00)
136,900,000.00

181,400,000.00
(23,200,000.00)
158,200,000.00

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

-

578,900,000.00 651,200,000.00
300,000,000.00
(72,300,000.00) (72,300,000.00)
806,600,000.00 578,900,000.00

-

-

862,900,000.00 967,400,000.00
(106,400,000.00) (104,500,000.00)
756,500,000.00 862,900,000.00
1,700,000,000.00 1,600,000,000.00 806,600,000.00 578,900,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยทั้งจํานวน เป็ นการกูย้ ืมในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.75 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวน เป็ นการกูย้ มื ใน
รู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวน เป็ น
การกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดภายในปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 และ 5.50
ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามลําดับ

ร่ าง DRAFT
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ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุ มตั ิ
ให้บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยรับความช่วยเหลื อทางด้านการเงินจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้กบั บริ ษทั ในการขยายกิจการในวงเงินกูย้ ืมไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนและไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560

2560

2559

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ราคาทุน

-

- 504,885,635.11 558,446,313.94
- 4,547,169,521.67 4,669,468,415.64
2,340,000.00
2,340,000.00
22,557,601.61
41,417,816.78
- 294,292,665.00
6,294,483.12
7,138,370.01

อัตราร้อยละ 1.70-1.75 ต่อปี

-

-

419,616.47

500,301.39

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 5,736,200,664.09 5,361,683,866.12 1,296,476,541.00 1,204,430,686.60
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 56,991,516.68
47,882,445.00
12,414,899.00
6,474,455.00
ราคาตามสัญญา
18,917,077.04
19,879,190.96
15,889,986.99
16,347,585.91
ราคาทุนและราคาตลาด
159,263,784.18 143,099,748.47 115,844,354.98 104,929,068.47
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
ราคาทุน
948,380.00
1,019,893.57
916,380.00
1,019,893.57

รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,950,637,863.79 2,520,184,696.25 2,420,244,463.09 1,950,417,935.55
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,789,197,814.88 2,172,110,885.68
รายได้ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
600,000.00
450,000.00
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
23,581,092.76
40,210,625.94
1,776,232.64
4,215,278.88
ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
21,285,686.00
21,300,916.75
9,405,686.00
9,420,916.75
ค่าใช้จ่ายอื่น
75,512,928.85
79,226,201.16
2,163,926.85
2,501,432.40
ราคาทุนและราคาตลาด
รายการบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้าต้นทุน
สิ นทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง

ร่ าง DRAFT

อัตราร้อยละ 3.25, 5.50 ต่อปี

45,241,943.04

58,800,283.17

30,040,635.25

27,105,708.19

อัตราร้อยละ 1.75, 5.50 ต่อปี

40,972,009.64

30,375,060.08

5,452,561.11

5,158,753.91
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
124,724,077.00 118,090,567.00 52,578,916.00 49,988,767.00
745,292.00
2,096,399.00
604,441.00
1,403,914.00
125,469,369.00 120,186,966.00 53,183,357.00 51,392,681.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ท่ี จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษ ัท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงิ นเดื อน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึ งบุคคลที่กาํ หนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการและผูถ้ ือหุน้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
671,354,153.80 546,599,150.01 429,198,851.39 357,935,937.36
255,784,452.92 314,207,081.97 103,146,674.75 131,499,877.35
57,757,994.87 58,438,792.67
984,896,601.59 919,245,024.65 532,345,526.14 489,435,814.71
(34,406,662.27) (33,780,587.82)
950,489,939.32 885,464,436.83 532,345,526.14 489,435,814.71

ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
15,793,267.00 14,557,620.15 11,375,159.14 11,261,982.76
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
7,542,540.95
818,968.05
1,341,408.81
105,639.50
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
110,123.79
5,207.75
1,746,645.42
1,757,932.47
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
5,680,826.93
7,464,621.71
85,300.00
63,300.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
654,550.19
654,550.19
654,550.19
654,550.19
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
29,323,861.86 19,504,913.81 14,614,868.93
6,147,620.28
รายได้คา้ งรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
3,839,912.50
4,360,101.57
1,818,854.16
1,970,054.13
รวมลูกหนี้อื่น
62,945,083.22 47,365,983.23 31,636,786.65 21,961,079.33
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(170,000.00)
(170,000.00)
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
62,775,083.22 47,195,983.23 31,636,786.65 21,961,079.33
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
1,013,265,022.54 932,660,420.06 563,982,312.79 511,396,894.04

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
6.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

465,038,392.08 485,963,361.81

276,472,801.15 328,655,946.84

206,315,761.72 60,635,788.20
671,354,153.80 546,599,150.01

152,726,050.24 29,279,990.52
429,198,851.39 357,935,937.36

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน
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6.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

220,120,979.92 276,372,482.07
53,066,184.10
40,355,283.77
313,542,447.79
(34,406,662.27)
279,135,785.52

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
81,530,469.38 116,108,408.41

51,171,725.57 19,870,550.37 13,294,136.54
45,101,667.00 1,745,655.00 2,097,332.40
372,645,874.64 103,146,674.75 131,499,877.35
(33,780,587.82)
338,865,286.82 103,146,674.75 131,499,877.35

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-60 วัน
รายการเคลื่ อ นไหวของค่ า เผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ -ลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น กิ จการอื่ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ปัจจุบนั แล้ว
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(หน่วย : บาท)
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2560
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-
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7. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
วัตถุดิบและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
หักไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
หักงานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
139,232,123.08
127,643,111.42
67,606,775.00
65,555,885.43
1,753,832,275.15 1,926,022,870.42
404,334,229.27
467,800,382.58
84,910,604.91
108,815,760.29

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
136,796,120.65 129,073,910.31
22,883,143.53 23,365,092.03
82,043,048.40 103,108,086.37

97,087,525.14
95,027,839.50
478,990,913.42
371,958,610.86
595,091,183.26
501,364,292.84
3,621,085,629.23 3,664,188,753.34
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(10,013,076.98)
(7,980,998.90)
3,608,193,679.40 3,653,328,881.59

96,699,215.77 75,243,026.19
338,421,528.35 330,790,114.90
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(8,630,672.06) (6,207,111.25)
326,911,983.44 321,704,130.80

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
14,148,882,685.80 14,205,440,347.10 7,412,825,298.73 7,336,114,545.94
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่า
จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
2,032,078.08
(14,160,851.81)
2,423,560.81
(3,158,098.30)
สุ ทธิ
14,150,914,763.88 14,191,279,495.29 7,415,248,859.54 7,332,956,447.64
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
และค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ต้นปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ปลายปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายปี

(7,980,998.90) (22,141,850.71) (6,207,111.25) (9,365,209.55)
(2,423,560.81)
- (2,423,560.81)
391,482.73 14,160,851.81
- 3,158,098.30
(10,013,076.98) (7,980,998.90) (8,630,672.06) (6,207,111.25)

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2560 2559

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

2560
2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 948,642,195.38 825,690,512.36
49,000,000.00
49,000,000.00
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,723,127,378.66 1,623,058,157.13 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
รวม
2,671,769,574.04 2,448,748,669.49 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

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

1,192,391,478.28
1,968,814,868.08
(802,972,821.91)
(421,243,666.35)
1,936,989,858.10

1,385,710,521.13
1,013,421,859.33
(684,424,003.82)
(28,788,933.00)
1,685,919,443.64

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

1,828,416,954.73
2,243,256,937.43
(499,268,727.08)
(40,134,865.56)
3,532,270,299.52

1,556,949,910.42
2,204,638,345.73
(406,935,424.21)
(36,117,982.57)
3,318,534,849.37

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
4,888,430,540.60

4,246,955,679.32

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

351,070,414.46
351,070,414.46
351,070,414.46
48,999,900.00

481,232,716.83
481,232,716.83
481,232,716.83
48,999,900.00

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

7,826,814,040.67
213,735,450.15
213,735,450.15
213,735,450.15
-

7,620,057,893.05
277,853,375.86
277,853,375.86
277,853,375.86
-
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กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้
ในงบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
การปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
การปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รวมมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

1,936,989,858.10
49.00
949,125,030.47
(482,835.09)
948,642,195.38

1,685,919,443.64
49.00
826,100,527.38
(410,015.02)
825,690,512.36

3,532,270,299.52
49.00
1,730,812,446.76
(7,685,068.10)
1,723,127,378.66
2,671,769,574.04

3,318,534,849.37
49.00
1,626,082,076.19
(3,023,919.06)
1,623,058,157.13
2,448,748,669.49

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั
2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
รวม

ร่ าง DRAFT

ทุน
ชําระแล้ว

550,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00

2559

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2560
2559

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.1011 98.1011
40,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
525,997,727.35 525,997,727.35
159,999,100.00 39,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,786,496,542.35 1,666,496,542.35

(หน่วย : บาท)

เงินปันผล
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
- 294,292,665.00
- 294,292,665.00
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตั ิ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด(ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย) จํานวน 1,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 120.00 ล้านบาท ด้วยวิธีการเสนอสิ ทธิ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่เดิ ม เพีย งรายเดี ย ว ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ย นเพิ่ม ทุน แล้วเมื่อ วัน ที่
26 กันยายน 2560
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี การลงทุ นเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยจํานวน 15,400 หุ ้ น จํานวน 1.61 ล้านบาท โดยสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 98.0626 เป็ นอัตราร้อยละ 98.1011 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนตํ่าจากการซื้ อเงินลงทุน จํานวน 0.65 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
10. สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
10.1 ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ประกอบด้วย

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร่ าง DRAFT

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น

107,158,349.16
111,054,123.70
(124,498,992.25)
93,713,480.61
181,441,388.10
(139,393,287.83)
135,761,580.88

44,751,256.20
132,325,911.51
12,497,502.87
(111,054,123.70)
78,520,546.88
130,183,344.71
12,074,701.00
(181,441,388.10)
39,337,204.49

(หน่วย : บาท)
รวม

151,909,605.36
132,325,911.51
111,054,123.70
12,497,502.87
(124,498,992.25)
(111,054,123.70)
172,234,027.49
130,183,344.71
181,441,388.10
12,074,701.00
(139,393,287.83)
(181,441,388.10)
175,098,785.37
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(หน่วย : บาท)
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น

รวม

(53,085,759.12)
(112,198,386.48)
114,235,078.41
(51,049,067.19)
(142,851,071.95)
129,627,698.03
(64,272,441.11)

-

(53,085,759.12)
(112,198,386.48)
114,235,078.41
(51,049,067.19)
(142,851,071.95)
129,627,698.03
(64,272,441.11)

42,664,413.42
71,489,139.77

78,520,546.88
39,337,204.49

121,184,960.30
110,826,344.26

ค่าเสื่ อมพันธุ์ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

112,198,386.48
142,851,071.95

10.2 ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ประกอบด้วย

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น

รวม

363,460,803.65
502,722,902.85
(490,359,233.98)
375,824,472.52
497,384,158.00
(540,347,183.76)
332,861,446.76

176,651,120.74
497,053,272.24
36,570,266.97
(502,722,902.85)
207,551,757.10
470,369,895.25
30,181,018.95
(497,384,158.00)
210,718,513.30

540,111,924.39
497,053,272.24
502,722,902.85
36,570,266.97
(490,359,233.98)
(502,722,902.85)
583,376,229.62
470,369,895.25
497,384,158.00
30,181,018.95
(540,347,183.76)
(497,384,158.00)
543,579,960.06
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(หน่วย : บาท)
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น

รวม

ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(153,219,632.26)
(426,250,166.16)
402,873,004.47
(176,596,793.95)
(427,056,681.47)
426,295,602.61
(177,357,872.81)

-

(153,219,632.26)
(426,250,166.16)
402,873,004.47
(176,596,793.95)
(427,056,681.47)
426,295,602.61
(177,357,872.81)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

199,227,678.57
155,503,573.95

207,551,757.10
210,718,513.30

406,779,435.67
366,222,087.25

ค่าเสื่ อมพันธุ์ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

426,250,166.16
427,056,681.47

10.3 งานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิม่
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

52,089.00
635,813.85
687,902.85
916,838.73
3,549,174.34
5,153,915.92

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

687,902.85
5,153,915.92

ร่ าง DRAFT
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11. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

264,645,714.80 111,682,219.42 376,327,934.22
602,100.00 18,628,273.56 19,230,373.56
265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78
265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(188,952.65) (28,535,562.74) (28,724,515.39)
(48,495.00) (5,490,563.19) (5,539,058.19)
(237,447.65) (34,026,125.93) (34,263,573.58)
(48,497.55) (6,304,362.05) (6,352,859.60)
(285,945.20) (40,330,487.98) (40,616,433.18)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(850,146.00)
(850,146.00)
(850,146.00)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(23,809.10)
(23,809.10)
(23,809.10)

(873,955.10)
(873,955.10)
(873,955.10)

264,160,221.15
264,111,723.60

96,260,557.95 360,420,779.10
89,956,195.90 354,067,919.50

ค่ าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5,539,058.19
6,352,859.60

ร่ าง DRAFT
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

400,812,011.54
400,812,011.54
400,812,011.54

(188,952.65) (193,418,467.19) (193,607,419.84)
(48,495.00)
(5,292,330.72) (5,340,825.72)
(237,447.65) (198,710,797.91) (198,948,245.56)
(48,497.55)
(5,292,328.45) (5,340,826.00)
(285,945.20) (204,003,126.36) (204,289,071.56)
(42,400.00)
(42,400.00)
(42,400.00)

-

(42,400.00)
(42,400.00)
(42,400.00)

125,273,960.92
125,225,463.37

76,547,405.06
71,255,076.61

201,821,365.98
196,480,539.98

ค่ าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร่ าง DRAFT

275,258,202.97
275,258,202.97
275,258,202.97

รวม

5,340,825.72
5,340,826.00
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- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าราคาทุนจํานวน 20.11 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 19.10 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจํานวน
20.11 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 20.03 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน
จํานวน 265.50 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี เป็ นหลักทรั พย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
ที่ดินและอาคารที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต
และมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมิน
โดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ โดยได้ประเมินมู ลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดิน
และวิธีคิดจากต้นทุ นสําหรับอาคาร โดยมี มูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมิ นราคาจํานวน
1,118.00 ล้านบาท และ 1,089.19 ล้านบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั เป็ นที่ดิน
และอาคารที่บริ ษทั ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและมีไว้
เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ อสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมิน
โดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ โดยได้ประเมิ นมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดิน
และวิธีคิดจากต้นทุ นสําหรับอาคาร โดยมี มูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมิ นราคาจํานวน
955.27 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

3,519,199,459.75

(42,400.00)
(42,400.00)

551,239,203.46
4,251,544,233.17

(3,081,337,999.89)
(264,435,714.28)
184,941,665.92
(3,160,832,048.25)
(287,989,260.40)
24,672,323.80
(3,424,148,984.85)

(27,974,103.72)
(2,432,968.24)
(30,407,071.96)
(2,404,985.90)
(32,812,057.86)

574,594,512.59

6,550,509,113.16
163,200.00
318,754,959.16
(189,395,764.32)
6,680,031,508.00
2,516,230.19
1,020,993,787.49
(27,848,307.66)
7,675,693,218.02

582,290,775.42
(602,100.00)
581,688,675.42
22,112,067.74
3,648,227.29
607,448,970.45

981,077,708.70

835,899,858.96

-

(2,114,854,447.91)
(179,556,558.19)
47,954,257.42
(2,246,456,748.68)
(187,646,810.85)
9,302,163.37
(2,424,801,396.16)

3,001,226,517.88
44,762,230.44
95,992,468.05
(59,624,608.73)
3,082,356,607.64
57,303,480.51
275,622,038.10
(9,403,021.39)
3,405,879,104.86

ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้ างและส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องจักรและอุปกรณ์

222,157,929.26

185,787,060.43

-

(875,288,902.45)
(74,151,642.99)
13,689,329.63
(935,751,215.81)
(76,831,205.10)
7,542,472.83
(1,005,039,948.08)

1,062,939,802.02
18,760,403.63
53,808,178.09
(13,970,107.50)
1,121,538,276.24
15,833,461.73
97,415,619.61
(7,589,480.24)
1,227,197,877.34

เครื่ องมือเครื่ องใช้

68,996,526.69

66,067,490.88

-

(361,742,926.65)
(29,032,689.99)
3,657,279.97
(387,118,336.67)
(27,409,488.31)
9,847,769.43
(404,680,055.55)

436,316,615.07
18,463,030.17
2,254,054.14
(3,847,871.83)
453,185,827.55
18,702,449.80
11,845,835.84
(10,057,530.95)
473,676,582.24

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้ สํานักงาน

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ร่ าง DRAFT

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประกอบด้วย

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

286,152,593.08

208,656,993.56

-

(636,406,707.81)
(88,711,935.17)
16,404,260.30
(708,714,382.68)
(102,034,924.88)
8,621,464.16
(802,127,843.40)

853,184,107.53
63,012,678.32
20,737,351.94
(19,562,761.55)
917,371,376.24
85,893,382.96
93,637,165.44
(8,621,488.16)
1,088,280,436.48

ยานพาหนะ

9,501.70

16,027.90

-

(829,197.32)
(6,525.78)
(835,723.10)
(6,526.20)
(842,249.30)

851,751.00
851,751.00
851,751.00

1,628,070,201.79

2,063,885,879.97

-

-

1,364,729,808.76
1,012,372,931.86
215,330,245.33
(7,002,083.45)
(521,545,022.53)
2,063,885,879.97
728,780,742.91
355,273,788.03
(5,629,201.25)
(1,514,241,007.87)
1,628,070,201.79

สินทรัพย์ถาวรอื่น งานระหว่างก่อสร้ างและงานระหว่างประกอบ

639,948,924.93
42,255,719.95
2,118,556.76

587,115,655.93
49,067,769.84
2,144,608.87

8,012,603,206.98

7,430,751,974.91

(42,400.00)
(42,400.00)

(7,098,434,285.75)
(638,328,034.64)
266,646,793.24
(7,470,115,527.15)
(684,323,201.64)
59,986,193.59
(8,094,452,535.20)

13,852,048,490.84
1,157,534,474.42
706,877,256.71
(293,403,197.38)
(522,147,122.53)
14,900,909,902.06
931,141,815.84
1,858,436,461.80
(69,149,029.65)
(1,514,241,007.87)
16,107,098,142.18

รวม

(หน่วย : บาท)
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15,491,193.99
13,373,446.72

15,793,461.86
20,014,581.87

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ร่ าง DRAFT

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

308,764,019.61
364,899,975.58

27,626,063.10
22,949,745.06

147,111,158.16
145,995,664.79

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
390,306,798.68
594,806,529.04

(27,974,103.72) (499,267,805.27) (877,252,017.63) (144,291,470.62) (172,847,618.56) (115,753,164.98)
(2,432,968.24) (30,237,913.97)
(78,491,268.87) (7,690,195.78) (9,998,232.05) (10,202,064.67)
13,374.00
8,069.00
1,465,656.28
3,193,006.65
(30,407,071.96) (529,505,719.24) (955,729,912.50) (151,973,597.40) (181,380,194.33) (122,762,223.00)
(2,404,985.90) (30,171,238.21)
(72,896,943.16) (6,297,437.54) (7,655,860.86) (9,989,672.04)
317,091.24
4,960,041.01
(32,812,057.86) (559,676,957.45) (1,028,626,855.66) (157,953,943.70) (184,076,014.18) (132,751,895.04)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,258,211,971.60 162,377,636.68 193,607,007.38 142,557,590.10
1,943,668.09
4,540,615.66
5,087,917.48 13,636,146.00
4,351,667.42
554,610.05
53,180.89
(13,375.00)
(8,071.00) (1,574,449.56) (5,805,450.00)
1,264,493,932.11 167,464,791.39 197,173,656.19 150,388,286.10
10,057,225.07
2,301,783.56
7,050,891.26
5,313,354.00
118,975,674.06
1,885,939.40
4,899,742.35
(325,123.93) (5,033,693.75)
1,393,526,831.24 171,327,390.42 204,090,596.05 155,701,640.10

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

177,518,230.12 917,615,933.25
163,200.00
2,033,384.67
177,518,230.12 919,812,517.92
66,740.24
2,416,230.19
1,222,752.29 232,254,738.38
178,807,722.65 1,154,483,486.49

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน

394,202,407.63
55,281,554.35

-

304,764,648.66
82,880,564.59
13,550,037.41
(6,992,843.03)
394,202,407.63
126,371,328.98
54,601,396.15
(142,366,706.40)
(377,526,872.01)
55,281,554.35

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ

28,001.12
6,782.46

-

3,704,840.76
9,113.27
(3,685,952.91)
28,001.12
26,034,082.20
92,981.09
(26,148,281.95)
6,782.46

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

139,052,643.58
129,416,137.71

1,299,323,104.15
1,217,328,279.87

(1,837,386,180.78)
(139,052,643.58)
4,680,105.93
(1,971,758,718.43)
(129,416,137.71)
5,277,132.25
(2,095,897,723.89)

3,156,653,017.79
111,956,952.58
20,551,993.71
(7,401,345.56)
(10,678,795.94)
3,271,081,822.58
179,611,635.50
413,933,223.72
(147,725,524.08)
(403,675,153.96)
3,313,226,003.76

รวม

(หน่วย : บาท)
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- งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยสี่ แห่งได้รวมต้นทุนการกูย้ ืม
เข้าเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้ างจํานวน 35.89 ล้านบาท และ 25.81 ล้านบาท ตามลําดับ
ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดื อนของเงิ นกู้ท้ งั สิ้ นที่ กู้มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.73-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั ย่อยสามแห่งมีที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้ างและ
เครื่ องจักร ที่ มีอยู่แล้ว ราคาทุ นจํานวน 1,665.26 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 858.08 ล้านบาท
และราคาทุนจํานวน 1,171.63 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 402.96 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ ึน
ในภายหน้าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยห้าแห่ งมีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 3,112.24 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 374,605.00 บาท
และราคาทุนจํานวน 2,882.72 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 370,433.00 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้รวมต้นทุ นการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 10.32 ล้านบาท และ 9.87 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุน
การกูย้ ืมที่เกิ ดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ น
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดือนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี และ 1.70-5.50 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน พร้อมอาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ที่มีอยูแ่ ล้ว ราคาทุนจํานวน 874.68 ล้านบาท และ 638.93 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน
457.86 ล้านบาท และ 245.00 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ ึนในอนาคตไปคํ้าประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุนจํานวน 1,532.52 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 15,258.00 บาท และ
ราคาทุนจํานวน 1,368.38 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 13,870.00 บาท ตามลําดับ
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13. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 383,894,853.02 373,645,576.17 315,603,821.27 310,794,352.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(100,800.00)
(100,800.00)
สุ ทธิ
383,794,053.02 373,544,776.17 315,603,821.27 310,794,352.32

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2560 รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2560
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 26)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6,252,126.28
(25,251.01) 6,226,875.27
สิ นค้าคงเหลือ
1,749,384.44
44,193.05
1,793,577.49
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
16,785,536.90
- 16,785,536.90
ไก่ป่ ูย่าพันธุ ์
3,451,115.91
819,496.60
4,270,612.51
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ ์
12,864,832.50 3,089,717.95 15,954,550.45
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
90,962.84
(22,739.50)
68,223.34
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 64,893,888.84 2,096,968.46 66,990,857.30
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
267,557,728.46 4,246,891.30 271,804,619.76
รวม
373,645,576.17 10,249,276.85 383,894,853.02
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(100,800.00)
(100,800.00)
รวม
(100,800.00)
(100,800.00)
สุ ทธิ
373,544,776.17 10,249,276.85 383,794,053.02

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2560 รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2560
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 26)
1,484,661.92
16,785,536.90
24,966,425.04
267,557,728.46
310,794,352.32

39,967.10
522,610.55
4,246,891.30
4,809,468.95

1,524,629.02
16,785,536.90
25,489,035.59
271,804,619.76
315,603,821.27

310,794,352.32

4,809,468.95

315,603,821.27
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2559 รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 26)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4,622,298.62 1,629,827.66
6,252,126.28
สิ นค้าคงเหลือ
2,310,644.63
(561,260.19) 1,749,384.44
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
16,785,536.90
- 16,785,536.90
ไก่ป่ ูย่าพันธุ ์
1,399,097.43 2,052,018.48
3,451,115.91
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ ์
15,242,357.75 (2,377,525.25) 12,864,832.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
176,430.67
(85,467.83)
90,962.84
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 60,810,419.28 4,083,469.56 64,893,888.84
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
256,923,822.50 10,633,905.96 267,557,728.46
รวม
358,270,607.78 15,374,968.39 373,645,576.17
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(100,800.00)
(100,800.00)
รวม
(100,800.00)
(100,800.00)
สุ ทธิ
358,169,807.78 15,374,968.39 373,544,776.17

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม 2559 รายได้หรื อ 31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 26)
10.2,052,987
(568,325.18)
1,484,661.92
16,785,536.90
16,785,536.90
24,036,847.05
929,577.99
24,966,425.04
235,259,163.66 32,298,564.80 267,557,728.46
278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32
278,134,534.71 32,659,817.61

310,794,352.32

14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจําหน่ ายทีอ่ ยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร่ าง DRAFT

งบการเงินรวม
ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป

34,375,892.18
19,162,307.67
53,538,199.85
3,466,468.69
57,004,668.54

34,375,892.18
6,211,727.26
40,587,619.44
3,466,468.69
44,054,088.13

(21,620,874.94)
(5,723,855.85)
(27,344,730.79)
(8,549,406.02)
(35,894,136.81)

(21,620,874.94)
(5,436,800.83)
(27,057,675.77)
(5,104,749.31)
(32,162,425.08)

26,193,469.06
21,110,531.73

13,529,943.67
11,891,663.05

5,723,855.85
8,549,406.02

5,436,800.83
5,104,749.31
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15. สิ นเชื่อและการคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิ ต
และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30.1 ซึ่ งคํ้าประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันวงเงิ นร่ วมจํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกิ นร้อยละ 5.50 ต่อปี
และมีระยะเวลาการกูย้ มื ไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
16. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,650,000,000.00 1,800,000,000.00 1,650,000,000.00 1,530,000,000.00
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
- 131,375,562.72
รวม
1,650,000,000.00 1,931,375,562.72 1,650,000,000.00 1,530,000,000.00

16.1 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีเงื่อนไขดังนี้
- งบการเงินรวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งมี เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น
จํานวน 270.00 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดื อน
โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.73 ต่อปี
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,650.00
ล้านบาท และ 1,530.00 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋
สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.68-1.71 ต่อปี
และ 1.70-1.76 ต่อปี ตามลําดับ
ร่ าง DRAFT
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16.2 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีท
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นค้าที่ สั่งเข้ามาโดยการใช้สินเชื่ อของสถาบันการเงิ น ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงมี
ภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 15
17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
992,681.52 57,501,581.65 289,984,931.70 386,061,449.70
698,161,525.78 628,983,528.41 159,943,509.36 149,196,272.92
699,154,207.30 686,485,110.06 449,928,441.06 535,257,722.62

เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

204,543.99
83,446.44
40,022,482.22 37,732,979.38 16,220,866.32 11,449,865.49
19,648,304.02 16,894,719.42 14,452,695.31
7,945,735.84
13,354,462.01
4,901,452.67
643,000.07
601,623.13
142,167,812.18 129,681,552.59 73,276,121.01 65,046,808.32
25,000.00
25,000.00
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
10,995,409.49 10,773,724.61
4,286,174.06
4,533,550.57
รวมเจ้าหนี้อื่น
226,188,469.92 199,984,428.67 109,108,400.76 89,686,029.79
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 925,342,677.22 886,469,538.73 559,036,841.82 624,943,752.41

18. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
66,700,000.00 275,020,000.00
(66,700,000.00) (208,320,000.00)
- 66,700,000.00
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มีดงั นี้

การเปลี่ ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
275,020,000.00 558,340,000.00
(208,320,000.00) (283,320,000.00)
66,700,000.00 275,020,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้
- วงเงิ นที่ 1 วงเงิ น 450.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลื อ 75.00 ล้านบาท ซึ่ งมี
กําหนดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน จํานวน 12 งวด งวดละ 37.50 ล้านบาท เริ่ มชําระงวดแรก
ในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.71 ต่อปี
- วงเงินที่ 2 วงเงิน 400.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือจํานวน 66.70
ล้านบาท และ 200.02 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งมี กาํ หนดจ่ายคื น เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ทุ ก 3 เดื อน
จํานวน 12 งวด งวดละ 33.33 ล้านบาท และในงวดสุ ดท้ายตกลงชําระเท่ากับจํานวนเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ยงั คงค้างตามสัญญาให้ครบถ้วน เริ่ มชําระงวดแรกในเดื อนกรกฎาคม 2558 โดยมี อตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี 365,940,471.00 338,882,357.00 151,735,172.00 143,074,649.00
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
27,216,758.00 28,506,164.00 11,851,229.00 11,522,885.00
ดอกเบี้ยจ่าย
6,677,894.00 8,626,002.00 3,163,756.00 3,653,294.00
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
(14,868,090.00) (10,074,052.00) (9,304,212.00) (6,515,656.00)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี 384,967,033.00 365,940,471.00 157,445,945.00 151,735,172.00
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มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
27,049,784.59 26,444,686.68 12,521,651.00 11,526,666.00
6,844,867.41 10,687,479.32 2,493,334.00 3,649,513.00
33,894,652.00 37,132,166.00 15,014,985.00 15,176,179.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้คาํ นวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

ร้อยละ 2.60
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
55 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
(19,339,443.00) (18,912,175.00) (9,296,420.00) (9,146,662.00)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00
21,863,966.00 21,410,789.00 10,518,794.00 10,365,659.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
26,811,955.00 23,797,522.00 12,857,515.00 11,375,642.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00
(23,990,245.00) (21,418,002.00) (11,493,081.00) (10,214,716.00)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 (23,588,426.00) (20,362,217.00) (11,406,534.00) (9,945,398.00)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00 29,929,653.00 25,549,876.00 14,494,733.00 12,494,097.00
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20. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชี
หัก ค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
เงินคํ้าประกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
34,842,885.26 36,166,032.80
(1,323,147.54) (1,323,147.54)
33,519,737.72 34,842,885.26
19,228,749.12 15,955,237.23
52,748,486.84 50,798,122.49

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
12,611,497.12 12,840,135.23
12,611,497.12 12,840,135.23

การเปลี่ยนแปลงของค่าตอบแทนสิ ทธิการเช่ารอการตัดบัญชีสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีดงั นี้

ค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชีตน้ ปี
หัก สิ ทธิ การเช่าที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
ค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชีปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
36,166,032.80 37,489,180.34
(1,323,147.54) (1,323,147.54)
34,842,885.26 36,166,032.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่ารอการตัดบัญชี ของบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ง เป็ นค่าตอบแทนจากสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้เริ่ ม
นับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด 6 เดื อน หลังจากวันที่ จดทะเบี ยนสิ ทธิ การเช่ า ณ สํานักงานที่ดินแล้วเสร็ จ
เป็ นต้นไป (“เป็ นวันเริ่ มต้นการเช่า”) ซึ่ งรับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวตามวิธีเส้นตรง
นับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าที่ ดินเริ่ มมี ผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีมูลค่าที่ จะได้รับชําระจน
สิ้ นสุ ดสัญญาดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
1.51
1.51
6.65
6.50
44.12
45.78
52.28
53.79
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21. ทุนเรื อนหุ น้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

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

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

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

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมและการรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.43 : 1
และ 0.50 : 1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.25 : 1 เท่ากัน
ทั้งสองปี
22. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้ น สู ง กว่า มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ บริ ษ ัท ต้อ งนํา ค่ า หุ ้ น ส่ ว นเกิ น นี้ ตั้ง เป็ นทุ น สํ า รอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้อง
จัดสรรทุ นสํ ารอง (“สํ ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ท้ งั นี้บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
ร่ าง DRAFT
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23. เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดําเนิ นงานเพื่อการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชี วภาพในโครงการส่ งเสริ มการผลิตก๊าซชี วภาพ สนับสนุ นโดย กองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 6.03 ล้านบาท
โดยแบ่งจ่ายเป็ นงวด ดังนี้
งวดที่ จํานวนเงิน
ล้านบาท
0.90
1
1.81
2
1.21
3
1.51
4

5
รวม

0.60
6.03

เงื่อนไขการจ่ายเงิน
-

เมื่อทําสัญญากับ มช.แล้วเสร็ จสมบูรณ์
เมื่อดําเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็ จรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
เมื่อดําเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งแล้วเสร็ จทั้งหมด
เริ่ มต้นเดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ และมีการนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
ไปใช้เพื่อผลิตเป็ นพลังงานทดแทนคิดเป็ นค่าพลังงานเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- เมื่อดําเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน

ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยต้องดําเนิ นการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แล้วเสร็ จภายใน 24 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญา กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด มช. มีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาหรื อยกเลิ กการจ่ายเงินสนับสนุ นแก่บริ ษทั ที่ ยงั คงเหลือทั้งหมดหรื อบางส่ วนและมีสิทธิ ริบ
หลักคํ้าประกันตามสัญญานี้ เป็ นเบี้ยปรับทั้งหมดหรื อบางส่ วน รวมทั้งมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายอื่นๆ
(ถ้ามี) จากบริ ษทั เพื่อเป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายในการดําเนิ นงานของ มช. เว้นแต่งานล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย
และบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันจากสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในโครงการดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั จะต้องชําระค่าที่ปรึ กษา
ในอัตราร้อยละ 50 ของมู ลค่าที่ได้รับตามสัญญาการดําเนิ นงานเพื่อการก่อสร้างและติ ดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพ โดยจ่ายชําระค่าที่ปรึ กษาดังกล่าวตามเงื่อนไขการจ่ายเงินข้างต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยรับรู ้เงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาล
เป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวน 1.66 ล้านบาท และ 0.90 ล้านบาท ตามลําดับ
24. การจ่ายเงินปั นผล
24.1 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.30 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 376.15 ล้านบาท (จ่ายจริ งจํานวน 376.02 ล้านบาท)
ปัจจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
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24.2 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.25 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจํานวน 313.46 ล้านบาท (จ่ายจริ งจํานวน 313.32 ล้านบาท)
ปัจจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
24.3 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ของบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงานของ
ปี 2558 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ น้ ละ 7.50 บาท จํานวนหุ น้ สามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน
40,000,000 หุ น้ เป็ นจํานวน 300.00 ล้านบาท ปั จจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
(91,142,581.26) 114,998,928.53
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
10,521,213,122.28 10,639,097,633.84
(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
2,032,078.08
(14,160,851.81)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2,392,771,965.80 2,214,756,587.76
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
125,469,369.00 120,186,966.00
ค่าเสื่ อมราคา
646,301,784.53 592,654,714.12
ค่าเสื่ อมพันธุ์
569,907,753.42 538,448,552.64
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
8,549,406.02
5,723,855.85
ค่าขนส่ ง
321,577,264.78 285,255,435.74
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
26,549,301.75
25,251,103.60
ค่าสาธารณูปโภค
662,772,431.49 636,397,418.56
ค่าธรรมเนียม
13,171,081.60
16,466,884.90
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
41,430,191.98
32,127,614.19
ค่าส่ งเสริ มการขาย
21,577,468.61
19,158,987.68
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
2,691,014.60
416,986.38
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวาง
22,932,309.15
ค่าใช้จ่ายอื่น
179,311,679.47 207,141,736.02
รวม
15,467,115,641.30 15,433,922,554.00
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
13,342,827.63 100,176,813.74
5,952,797,987.51 5,864,183,272.64
2,423,560.81
(3,158,098.30)
1,241,405,693.20 1,163,911,138.33
53,183,357.00 51,392,681.00
134,756,963.71 144,393,469.30
5,104,749.31
5,436,800.83
97,959,831.78 94,239,071.60
9,420,086.00
9,543,716.75
240,570,353.62 231,615,190.73
4,013,496.01
3,261,782.20
10,409,268.93
6,948,343.42
754,512.43
1,166,170.36
51,225,734.36 60,718,505.21
7,817,368,422.30 7,733,828,857.81

227

228

GFPT ANNUAL REPORT 2017

64
26. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
229,573,208.11 221,069,834.13
(10,249,276.85)
219,323,931.26

(15,374,968.39) (4,809,468.95) (32,659,817.61)
205,694,865.74 (4,809,468.95) (32,659,817.61)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีท่ีใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
โอนกลับ(ขาดทุน)จากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2560
2559
378,529,419.46 22,991,306.67 300,042,306.91 179,884,488.41
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
- 4,598,261.33
- 35,976,897.68

726,354.79
39,967.10
522,610.55
- (9,799,980.00)
- (267,557,728.46)
- 271,804,619.76
(334,105.07)
- 4,809,468.95
- 4,809,468.95

606,011.76
(568,325.18)
929,577.99
- (68,658,513.00)
- (235,347,891.93)
- 267,557,728.46
(495,485.78)
- 32,659,817.61
- 32,659,817.61

กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามคําชี้ แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออก
ในปี 2555
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27. กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
กําไรสําหรับปี (หน่วย : บาท)
1,748,350,863.69 1,643,696,279.56 406,330,195.08 512,586,612.93
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
1.39
1.31
0.32
0.41

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจชําแหละไก่ ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุ รกิจอาหารสัตว์
ธุ รกิจไก่พ่อแม่พนั ธุ ์ ธุ รกิ จจําหน่ายลู กไก่ ธุ รกิจผลิ ตและจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ป และธุ รกิ จ
ไก่ปู่ย่าพันธุ์ กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิดขึ้นจากยอดรายได้หกั ต้นทุนขาย
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุ รกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม
ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
7,554.13
4,474.50 3,379.98
504.89
4,542.65 5,825.81
8,059.02
9,017.15 9,205.79
411.72
369.65
576.38

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม
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1,030.14
187.19
1,313.10

3,506.90
1,181.16

1,545.11
63.67
2,398.12

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
108.76
323.25
826.66
261.19
16,928.47
1,500.78
4.52
180.46 (12,559.11)
1,609.54
323.25
831.18
441.65 (12,559.11) 16,928.47
233.60
43.04
(0.52)
145.72
1,779.59
272.02
(74.36)
(219.32)
1,757.93
(9.58)
1,748.35
1,102.09
585.53

9.13

168.38
63.33

409.12
277.89

7,761.74
250.86
5,828.26
3,524.70
17,365.56
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขายสู งกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม 4,439.20
ล้านบาท

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม
ธุรกิจ
ชําแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
7,209.37
4,196.45 3,907.83
558.45
4,663.29 5,823.57
7,767.82
8,859.74 9,731.40
196.49
254.30
825.55

กําไรจากการดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

1,102.66
196.66
1,261.38

3,095.92
887.22

1,489.33
74.63
2,710.14

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
145.01
166.21
896.28
171.87
16,693.02
1,433.97
6.18
159.01 (12,644.47)
1,578.98
166.21
902.46
330.88 (12,644.47) 16,693.02
191.53
3.20
10.40
107.53
1,589.00
371.19
(98.03)
(205.69)
1,656.47
(12.77)
1,643.70
1,027.74
613.06

7.12

37.86
65.95

405.96
202.24

7,159.47
271.29
5,747.11
2,982.46
16,160.33

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขายสู งกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 1 ราย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม 4,157.25
ล้านบาท
เกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมายเหตุ 5.2)
ส่ วนเกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้น
ระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น

ร่ าง DRAFT

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อยอดขายสุ ทธิ รวม ดังนี้
(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
75.47
76.84
24.53
23.16

ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ
29. เครื่ องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงทางการเงินโดยใช้เครื่ องมือทางการเงินเกี่ ยวกับ
การทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการทําสัญญาใช้อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อตั ราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ที่จะใช้เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
29.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

- 488,741,907.12 247,521,621.63 736,263,528.75 0.00-0.625
- 1,013,265,022.54 1,013,265,022.54
- 488,741,907.12 1,260,786,644.17 1,749,528,551.29

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,650,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 160,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
66,700,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 300,000,000.00 1,400,000,000.00
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,541,684.25
1,878,241,684.25 300,000,000.00 1,400,000,000.00

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย

-

- 1,650,000,000.00
- 160,000,000.00
925,342,677.22 925,342,677.22
66,700,000.00
- 1,700,000,000.00
1,541,684.25
925,342,677.22 4,503,584,361.47

1.68-1.71
1.75
3.25
3.25,5.50
7.50

231

232
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,928,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
208,320,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2,136,320,000.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

มากกว่า
5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

- 183,538,482.89 127,329,925.56 310,868,408.45 0.00-0.625
- 932,660,420.06 932,660,420.06
- 183,538,482.89 1,059,990,345.62 1,243,528,828.51

66,700,000.00
- 1,600,000,000.00
66,700,000.00 1,600,000,000.00

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย

-

3,375,562.72 1,931,375,562.72 1.70-1.78
886,469,538.73 886,469,538.73
- 275,020,000.00 3.25,3.71
- 1,600,000,000.00
5.50
889,845,101.45 4,692,865,101.45
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

12,888,007.18
563,982,312.79
576,870,319.97

93,764,922.19
563,982,312.79
657,747,234.98

-

-

80,876,915.01
80,876,915.01

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,650,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
66,700,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 300,000,000.00
1,716,700,000.00 300,000,000.00

506,600,000.00
506,600,000.00

-

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.362
-

- 1,650,000,000.00 1.68-1.71
559,036,841.82 559,036,841.82
66,700,000.00
3.25
- 806,600,000.00 3.25,5.50
559,036,841.82 3,082,336,841.82
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

14,548,996.36
511,396,894.04
525,945,890.40

81,653,300.42
511,396,894.04
593,050,194.46

-

-

-

67,104,304.06
67,104,304.06

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,530,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
40,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
208,320,000.00
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1,778,320,000.00

66,700,000.00
66,700,000.00

578,900,000.00
578,900,000.00

-

ร่ าง DRAFT

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.375
-

- 1,530,000,000.00 1.70-1.76
40,000,000.00 1.75-1.85
624,943,752.41 624,943,752.41
- 275,020,000.00 3.25,3.71
- 578,900,000.00
5.50
624,943,752.41 3,048,863,752.41
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29.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการรับชําระ
ค่าสิ นค้า และจ่ายชําระค่าสิ นค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับการรับและจ่ายชําระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559
2560
2559

สิ นทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
3.76 33.74
(ล้านยูโร)
0.19
0.49
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
130.42 1,223.48
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 129.40 1,227.00
หนีส้ ิ น
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
25.67
(ล้านยูโร)
0.16
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
864.29
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 840.05

16.25
566.80
582.70

3.76
0.19
130.42
129.40

33.74
0.49
1,223.48
1,227.00

0.15
5.13
5.06

0.11
0.10

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ร่ าง DRAFT

233

234
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นอกเหนื อจากรายการที่ ได้ทาํ การป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่ มบริ ษทั มีหนี้ สินที่ไม่ได้
ป้ องกันความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
(ล้านเยน)
หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)

2.19
0.39
12.04

-

2.19
0.39
12.04

-

0.04
0.39

0.39
-

0.11

0.06
-

29.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อไม่มากนัก เนื่ องจากในส่ วนที่เป็ นการส่ งออก บริ ษทั ให้
ลูกค้าโอนเงินให้บริ ษทั ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้าอีกส่ วนหนึ่งจะเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต
มาให้กบั บริ ษทั และเมื่อทําการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทนั ทีส่วนลูกค้า
ที่เป็ นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อรายย่อยทัว่ ไปจะซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้าที่เป็ น
ผูส้ ่ งออกรายใหญ่ บริ ษทั จะพิจารณาการให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าและความสามารถในการชําระเงินของลูกค้านั้น สําหรับบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้าน
การให้สินเชื่ อจากการไม่ได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้ การค้าทัว่ ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายชําระหนี้ ของลู กหนี้ การค้าทัว่ ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ อและพิจารณาให้
ลูกหนี้การค้านําหลักทรัพย์มาคํ้าประกันด้วย สําหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้ได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่ วนลู กหนี้ การค้าบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่าไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ลู ก หนี้ การค้าบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกัน จะไม่ ช ําระหนี้
เนื่องจากลูกหนี้ มีการค้างชําระอยูใ่ นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถ
ในการจ่ายชําระหนี้ได้
29.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ร่ าง DRAFT
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้ สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
30.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
(หน่วย : ล้าน)

วงเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
หนังสื อคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บัตรเครดิตนํ้ามัน
เช็คเรี ยกเก็บล่วงหน้า
วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อคํ้าประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตีและสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บัตรเครดิตนํ้ามัน

ร่ าง DRAFT

บาท
บาท

บาท

วงเงิน
ทั้งสิ้น
374.00
242.00

2560
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

59.52
-

314.48
242.00

วงเงิน
ทั้งสิ้น
281.00
242.00

2559
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

64.41
-

216.59
242.00

10,114.50 2,017.05 8,097.45 10,116.59 3,176.00 6,940.59

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
บาท
บาท

118.50
66.70
28.70
30.00

3.32
66.70
0.05
-

115.18
28.65
30.00

118.50
275.02
28.70
-

20.58
275.02
0.05
-

97.92
28.65
-

(1)

บาท

120.00

51.69

68.31

60.00

51.69

8.31

(2)

บาท

1,200.00

860.85

339.15

1,200.00

634.01

565.99

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(4)
บาท

6.50
200.00

1.33
-

5.17
200.00

6.50
200.00

1.07
-

5.43
200.00

(5)
(6)
(7)

62.88
900.00
50.00

1.21
115.25
-

61.67
784.75
50.00

62.88
900.00
50.00

53.21
-

62.88
846.79
50.00

บาท
บาท
บาท

235

236
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
(หน่วย : ล้าน)

วงเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บัตรเครดิตนํ้ามัน
วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อคํ้าประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตีและสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บัตรเครดิตนํ้ามัน

บาท

บาท

วงเงิน
ทั้งสิ้น
96.00

2560
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ
-

96.00

3,494.93 1,453.68 2,041.25

วงเงิน
ทั้งสิ้น
96.00

2559
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

-

96.00

3,344.93 1,569.97 1,774.96

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
บาท

68.00
66.70
0.50

2.31
66.70
0.02

65.69
0.48

68.00
275.02
0.50

19.49
275.02
0.02

48.51
0.48

(1)

บาท

120.00

51.69

68.31

60.00

51.69

8.31

(2)

บาท

1,200.00

860.85

339.15

1,200.00

634.01

565.99

6.50
50.00

1.33
-

5.17
50.00

6.50
50.00

1.07
-

5.43
50.00

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(7)
บาท

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในรู ป
ของหนังสื อคํ้าประกันจํานวน 120.00 ล้านบาท และ 60.00 ล้านบาท ตามลําดับ
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่งในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต ชิ ปปิ้ งการันตี
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 1,200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่ งในรู ป
ของวงเงิ นสิ นเชื่ อเงิ นเบิกเกิ นบัญชี จาํ นวน 30.00 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันจํานวน 80.00
ล้านบาท เท่ ากันทั้ง สองปี เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นจํานวน 200.00 ล้านบาทและ 40.00 ล้านบาท
ตามลําดับ ส่ วนที่เหลือใช้เป็ นวงเงินสิ นเชื่อ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
กูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
ร่ าง DRAFT

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
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(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สิ นเชื่ อเลตเตอร์ ออฟเครดิตจํานวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจํานวน 52.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยห้าแห่ งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิ น
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 900.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ ง ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิตนํ้ามันจํานวน 50.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
30.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ค่าบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
รวมค่าบริ การ
ค่าเช่า :ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวมค่าเช่า

3.46
3.89
7.35

2.85
5.44
8.29

-

-

17.25
12.81
5.43
35.49

25.36
24.36
7.15
56.87

5.86
5.06
5.07
15.99

9.16
9.67
6.31
25.14

30.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ร่ าง DRAFT

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
22.98
91.87
10.06
56.65

237

238
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31. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธ รรม คือ ราคาที่ค าดว่า จะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ห รื อ ราคาที่จะต้องจ่า ย
เพื่อโอนหนี้สินให้แก่ผอู ้ ื่น โดยเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ี ราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์บางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน (หมายเหตุ 11)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 29.3)

-

129.40

-

129.40

-

1,227.00

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 29.3)

-

840.05

-

840.05

-

582.70

-

- 1,118.00 1,118.00

-

- 1,089.19 1,089.19
- 1,227.00

-

582.70

(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน (หมายเหตุ 11)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 29.3)
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 29.3)

ร่ าง DRAFT

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
-

-

955.27

955.27

-

-

-

129.40

-

129.40

-

1,227.00

-

5.06

-

5.06

-

0.10

955.27

955.27

- 1,227.00

-

0.10
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32. ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน 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 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บเครื่ องจักรตามที่ อนุ มตั ิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ท่ีได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา
8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั
ลําดับ
1.
2.

บัตรส่ งเสริมเลขที่
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

24 เมษายน 2552
18 มกราคม 2553

ผลิตไก่ชาํ แหละ
ผลิตอาหารสําเร็ จรู ปจากเนื้อไก่

วันที่เริ่มมีรายได้
1 กรกฎาคม 2554
15 มกราคม 2554

วันหมดอายุ
30 มิถุนายน 2562
14 มกราคม 2562

ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ร่ าง DRAFT

บัตรส่ งเสริมเลขที่
1233(2)/2557
1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1591(2)/2553
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2106(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
1022(2)/2555
2084(2)/2557
1187(2)/2553
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557

ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557
6 มิถุนายน 2551
19 พฤศจิกายน 2551
28 เมษายน 2552
5 มิถุนายน 2552
8 มิถุนายน 2553
24 สิ งหาคม 2553
24 สิ งหาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
12 มกราคม 2555
3 กันยายน 2557
24 กุมภาพันธ์ 2553
19 ตุลาคม 2553
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุเ์ นื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1 ธันวาคม 2557
17 เมษายน 2553
8 ตุลาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
5 มิถุนายน 2554
22 สิ งหาคม 2556
25 ตุลาคม 2554
30 สิ งหาคม 2557
23 กุมภาพันธ์ 2559
28 สิ งหาคม 2557
23 ธันวาคม 2557
21 กุมภาพันธ์ 2559
25 กรกฎาคม 2558
ยังไม่มีรายได้
7 เมษายน 2560
ยังไม่มีรายได้
10 เมษายน 2560
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้

30 พฤศจิกายน 2565
16 เมษายน 2561
7 ตุลาคม 2561
8 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
21 สิ งหาคม 2564
24 ตุลาคม 2562
29 สิ งหาคม 2565
22 กุมภาพันธ์ 2567
27 สิ งหาคม 2565
22 ธันวาคม 2565
20 กุมภาพันธ์ 2567
24 กรกฎาคม 2566
6 เมษายน 2568
9 เมษายน 2568
-

239

240
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(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ มการลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
3,780,488,719.26 4,278,530,647.51 8,059,019,366.77
(3,235,988,017.41) (4,179,260,842.13) (7,415,248,859.54)
544,500,701.85
99,269,805.38
643,770,507.23
31,258,378.84
7,163,779.91
38,422,158.75
16,943,542.94
164,891,070.56
181,834,613.50
(75,530,181.97)
(46,416,832.13) (121,947,014.10)
(110,954,570.02) (169,217,978.64) (280,172,548.66)
(27,688,452.18)
(32,698,538.41)
(60,386,990.59)
378,529,419.46
22,991,306.67
401,520,726.13
4,809,468.95
4,809,468.95
378,529,419.46
27,800,775.62
406,330,195.08

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ร่ าง DRAFT

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ มการลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
4,102,738,822.00 3,665,078,224.46 7,767,817,046.46
(3,599,246,023.05) (3,733,710,424.59) (7,332,956,447.64)
503,492,798.95
(68,632,200.13)
434,860,598.82
28,887,889.47
2,330,682.10
31,218,571.57
11,485,563.45
469,784,259.74
481,269,823.19
(82,239,947.44)
(34,553,656.95) (116,793,604.39)
(127,567,995.24) (156,510,810.54) (284,078,805.78)
(34,016,002.28)
(32,533,785.81)
(66,549,788.09)
300,042,306.91
179,884,488.41
479,926,795.32
32,659,817.61
32,659,817.61
300,042,306.91
212,544,306.02
512,586,612.93
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33. คดีความฟ้องร้อง
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ย่อยสองแห่ งถู ก บุ ค คลภายนอกฟ้ องละเมิ ดและเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้มี
คําสั่งให้เพิกถอนหมายบังคับคดี ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระหนี้ ให้แก่ บุคคลภายนอก
จํานวน 1.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป
ต่ อมาเมื่ อวัน ที่ 27 กัน ยายน 2560 บริ ษัท ย่ อยสองแห่ งได้ ยื่ น ฎี ก าต่ อศาลจนถึ งวัน ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งอยู่ระหว่างการพิ จารณาของศาลยังไม่ ทราบผลที่ แน่ นอน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าเสี ยหายเพียงผูเ้ ดียวและเป็ นผูบ้ นั ทึกประมาณการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าวไว้แล้วจํานวน 1.54 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) โดยเป็ นยอดหลังจากหัก
เงินที่จ่ายส่ วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
34. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ น
แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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