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GRI 102-14

ในปี 2563 อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะ
การหดตัวลงอย่างกะทันหันของอุปสงค์ (Demand Shock) จาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำ�ให้ระบบ
ห่วงโซ่อุปทานอาหารเผชิญกับความผันผวนทั้งในด้านการผลิต
การขนส่งสินค้า และการหดตัวของการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ
ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป

และประการสุ ด ท้ า ย บริ ษั ท ฯ สร้ า งความเติ บ โตทางธุ ร กิ จ
ควบคู่ความมีจริยธรรม บนพื้นฐานกลไกการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งมีการกำ�หนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ที่ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง การเป็ น บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี
จนทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากโครงการ CGR ในระดับดี
เลิศ ถือเป็นกำ�ลังใจสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ในส่วนของจีเอฟพีที ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำ�เนินงานที่สะท้อนให้
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่พร้อมเผชิญการแข่งขันในโลก
ยุค NEW NORMAL บริษัทฯ มั่นใจอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ในฐานะ “ผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่ดี” ตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานความรับผิดชอบในทุกด้าน

ในนามของประธานบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี
ตลอดมา รวมถึงขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทฯ ดำ�เนินงาน
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกได้ตามปรัชญาความยั่งยืน จนกระทั่งส่งผลให้ได้รับ
รางวัล Thailand Sustainability Investment ต่อเนือ่ งกันเป็นปีที่ 3

จากความตั้ ง มั่น ในการขับ เคลื่อนองค์กรผ่านห่วงโซ่คุณค่า
ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า อย่ า งยั่ ง ยื น ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ พั ฒ นาธุ ร กิ จ บน
ปรัชญาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยนำ�กรอบการดำ�เนินงานที่สนับสนุน Sustainable
Development Goals (SDG) ผนวกเข้ากับกระบวนการธุรกิจที่
เน้นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� ควบคู่
การสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า อีก
ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น เยาวชนผ่ า นโครงการมอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต ร
พนักงาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพด้วยการบริจาคเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมด้าน
ทำ�นุบำ�รุงศาสนาผ่านหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังกำ�หนดมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ดูแลพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าด้วยการใส่ใจ
ความเป็นอยู่ และปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียม

และในปี 2564 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายสำ�หรับ
“จีเอฟพีที” ด้วยศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ ในการ
เป็น “ผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่ดี” ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลู ก ค้ า ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศมาอย่ า งยาวนาน บริ ษั ท ฯ
ขอให้คำ�มั่นว่า เราจะก้าวเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างผล
ตอบแทนในทุกด้าน อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายประสิิ ทธิ์์� ศิิริม
ิ งคลเกษม

ประธานกรรมการบริิษััท
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้� แต่่ ปีี 2561-2563

(Thailand Sustainability Investment: THSI)
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3.

4.
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(IR Magazine Awards - South East Asia 2020)
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ั การรับรองเป็ นสมาชิกโครงการ CAC
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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(Small Cap)
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report เพื่อ
นำ�เสนอและสื่อสารถึงแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของบริษัทฯ นำ�เสนอข้อมูล
ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่ามีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้างอิงแนวทาง Global Reporting
Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ GRI Standard ในหลักเกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึ่งมีขอบเขต
การรายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมถึงมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัด (GRI Content Index) ในส่วนท้ายรายงาน
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีการ
จัดทำ�รายงานในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th
หากมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล ได้ ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารบริ ษั ท
โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรสาร 0-2473-8398 อีเมล์ cs@gfpt.co.th
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุุรกิิจ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “จีเอฟพีที”)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2524 เริม่ ประกอบธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปเนือ้ ไก่เพือ่
การส่งออก โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้
ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษทั ”) มีการประกอบธุรกิจในด้านการเกษตร ปศุสตั ว์ และอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์
กลุ่มธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ กลุ่มธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปเนื้อไก่ และกลุ่ม
ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

นโยบายธุุรกิิจ
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดนโยบายการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในการเป็ น ผู้ นำ � ของ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ แ ละเกษตรอย่ า ง
ครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถใน
การตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

VISION
วิิสััยทััศน์ธุุ
์ รกิิจ

จีีเอฟพีีทีี เรามุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
การผลิิตเนื้้�อไก่่แปรรููปแบบครบวงจรเพื่่� อการส่่ งออก

MISSION
AND STRATEGY
พัั นธกิิจและกลยุุทธ์์ GRI 102-16

พัั นธกิิจ 7 ประการ ที่่ส
� ร้้างขึ้้�นจากรากฐานความใส่่ใจ
เพื่่� อก้้าวสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านการผลิิตอาหาร โดยมีีการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ เพื่่� อการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุภารกิิจที่ตั้้
่� ง
� ไว้้

1

2

3

คุณภาพอาหาร

ความปลอดภััย
อาหาร

นวััตกรรมอาหาร

ยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
สู่่�มาตรฐานสากล

เชื่่�อมั่่�นด้้วยระบบตรวจสอบ
ย้้อนกลัับ

พัั ฒนาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ด้้ วย
เทคโนโลยีีที่่ทั
� น
ั สมััย

กลยุุทธ์์: คััดสรรวััตถุุดิิบชั้้�นเยี่่�ยม
สู่่�โรงงานแปรรููป ควบคุุมการผลิิต
ทุุ ก ขั้้�นตอน เพื่่�อให้้ ไ ด้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
อาหารที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐาน
สากล เป็็นที่่�ยอมรัับจากลููกค้้าทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ

กลยุุ ท ธ์์ : เต็็ ม เปี่่� ย มด้้ ว ยความ
เชื่่�อมั่่�น ด้้วยระบบตรวจสอบย้้อน
กลัับ ทุุกผลิิตภััณฑ์์จึงึ ปลอดภััยก่่อน
ส่่งถึึงมืือผู้้�บริิโภค

ก ล ยุุ ท ธ์์ : วิิ จัั ย แ ล ะ พัั ฒ น า
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ อ ยู่่�เสมอ พร้้ อ ม
นำำ� เข้้ า เทคโนโลยีี ที่่�ทัั น สมัั ย
เพื่่�อขยายธุุ ร กิิ จ ให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

4

5

6

7

ใส่่ ใจในความต้้องการของ
ลูู ก ค้้าเพื่่� อความพึึ งพอใจ
สูู งสุุด

สร้้างความสัั มพัั นธ์์ ที่่� ดีี
ระหว่่างพัั นธมิิตรในระยะยาว

ส่่ งเสริิมศัั กยภาพบุุคลากร
สู่่�ความเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สร้้างจิิ ตสำ�นึ
ำ ึ ก ที่่� ดีี และ
รัับผิิดชอบต่่อสัั งคมและ
สิ่่� งแวดล้้อม

กลยุุทธ์์: ใส่่ใจในความต้้องการ
ของลูู ก ค้้ า ควบคู่่�การนำำ� เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้คุณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สากล บนพื้้�นฐานของราคาที่่�
เป็็นธรรม

กลยุุทธ์์: สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
มีีความเป็็นธรรม บนรากฐาน
ของความไว้้ ว างใจ เน้้ น การ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันในระยะยาว

กลยุุ ท ธ์์ : ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นา
ศัักยภาพของบุุคลากรทุุกหน่่วย
งานสู่่�ความเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ สร้้าง
ความมั่่�นคงระยะยาวด้้ ว ยการ
ให้้ ค วามมั่่�นใจในคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
เพื่่�อยกระดัับองค์์กรสู่่�มาตรฐาน
สากล

กลยุุ ท ธ์์ : ปลูู ก ฝัั ง จิิ ต สำำ�นึึ ก
ที่่�ดีี มีี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รัักษา
ดุุลยภาพและประโยชน์์ทาง
เศรษฐกิิ จ อัั น นำำ� ไปสู่่�การ
พััฒนาธุุรกิิจที่่�ประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน

ความพึึ งพอใจ
สูู งสุุด

พัั นธมิิตรธุุรกิิจ
ที่่ยั่่
� ง
� ยืืน

บุุคลากร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สัั งคม
และสิ่่� งแวดล้้อม
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่่ย
� นแปลงและพัั ฒนาการที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั GRI 102-10

2536
• ลงทุุน 49.00% ใน บริิษัท
ั แมคคีีย์์

ฟู้้�ด เซอร์์วิิสเซส (ประเทศไทย)
จำำ�กััด

2534
• ขยายธุุ ร กิิ จ ต้้ น น้ำำ�� เน้้ น การเลี้้�ยง

2524
• จดทะเบีี ย นจัั ด ตั้้�งบริิ ษัั ท ในนาม

“บริิษััท เจเนอรััล ฟููดส์์ โพลทรีีย์์
(ไทย) จำำ�กััด”

2532
• เปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทเป็็น

“บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด”

ไก่่ แ บบครบวงจร โดยลงทุุ น
99.99% ใน บริิษััท ฟาร์์มกรุุงไทย
จำำ�กััด (ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�)
บริิษััท เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม จำำ�กััด
(ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ) และ บริิษััท
จีีเอฟ ฟููดส์์ จำำ�กััด (โรงงานอาหาร
แปรรููป) และลงทุุน 65.00% ใน
บริิษััท กรุุงไทยอาหารสััตว์์ จำำ�กััด
(โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์)

2535
• เข้้ า จดทะเบีี ย นเป็็ น บริิ ษัั ท จด

ทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่ ง ประเทศไทย โดยมีี ทุุ น
จดทะเบีียน 1,000 ล้้านบาท

2537
• แปรสภาพจาก “บริิษัท
ั จำำ�กัดั ” เป็็น

“บริิษััทมหาชนจำำ�กััด”

2545
• ลงทุุ น เพิ่่�มใน

บริิ ษัั ท กรุุ ง ไทย
อาหารสััตว์์ จำำ�กััด (มหาชน) ทำำ�ให้้
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเป็็น 96.50%

2546
• ลงทุุ น

99.99% ในบริิ ษัั ท จีี พีี
บรีี ด ดิ้้�ง จำำ�กัั ด (ฟาร์์ ม เลี้้�ยงไก่่
ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�)
• เพิ่่�มทุุ น จดทะเบีี ย นเป็็ น 1,400
ล้้านบาท และเพิ่่�มทุุนเรีียกชำำ�ระ
แล้้วเป็็น 1,253.82 ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

แผนการดำำ�เนิินงานใน
อนาคต
กลุ่มบริษัท GFPT มีแผนการขยายธุรกิจ
แบบ Organic Growth โดยเน้นการขยาย
กำ�ลังการผลิตเนื้อไก่แปรรูปและการเลี้ยงไก่
เนื้อทั้งวงจร โดยเป็นการขยายการผลิตตั้งแต่
ต้นน้ำ� โดยเริ่มตั้งแต่การขยายฟาร์มเลี้ยงไก่
ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อ เพื่อเป็นรากฐานสำ�หรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต

2551
• ล ง ทุุ น

4 9 . 0 0 % ใ น บ ริิ ษัั ท
จีี เ อฟพีี ทีี นิิ ชิิ เ ร (ประเทศไทย)
จำำ�กััด (โรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่และ
โรงงานอาหารแปรรููปปรุุงสุุก)

2553
• แปลงราคาหุ้้�นที่่�ตราไว้้ จ าก

เดิิมหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นหุ้้�นละ
1 บาท

2555
• เพิ่่�มทุุ น ใน

บริิ ษัั ท จีี เ อฟพีี ทีี
นิิชิเิ ร (ประเทศไทย) จำำ�กัดั จำำ�นวน
903.56 ล้้านบาท ในสััดส่่วนเดิิม
ที่่� 49.00%

2557
• บริิษััท

กรุุงไทยอาหารสััตว์์ จำำ�กััด
(มหาชน) เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท
กรุุงไทยอาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
• บริิษััท ฟาร์์มกรุุงไทย จำำ�กััด ขยาย
ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธ์ุุ� ทำำ�ให้้
มีีกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
15 ล้้านตััวต่่อปีี

2559
• บริิษััท

จีีพีี บรีีดดิ้้�ง จำำ�กััด ขยาย
ฟาร์์ ม เลี้้�ยงไก่่ ปู่่�ย่่ า พัั น ธุ์์� ทำำ� ให้้ มีี
กำำ�ลัั ง การผลิิ ต เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
8 แสนตััวต่่อปีี

2560
• บริิษััท

จีีเอฟ ฟููดส์์ จำำ�กััด เพิ่่�มทุุน
จดทะเบีี ย นเป็็ น 160 ล้้ า นบาท
เพื่่�อขยายกำำ�ลังั การผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ไส้้กรอกไก่่
• บริิษััท แมคคีีย์์ ฟู้้�ด เซอร์์วิิสเซส
(ประเทศไทย) จำำ�กัั ด สร้้ า ง
โรงงานการผลิิ ต อาหารแปรรูู ป
ปรุุงสุุกแห่่งใหม่่

2561
• บริิษััท

เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม จำำ�กััด
ขยายฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ ทำำ�ให้้มีี
กำำ�ลัั ง การผลิิ ต เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
11 ล้้านตััวต่่อปีี

2563
• ปรัับปรุุงโรงงานแปรรููปปรุุงสุุก ใน

ส่่วนของ อาคาร เครื่่�องจัักร และ
งานระบบ เพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต
ในอนาคต
• ลงทุุนเพิ่่�มใน บริิษัท
ั กรุุงไทยอาหาร
จำำ�กััด (มหาชน) ทำำ�ให้้มีีสััดส่่วน
เป็็น 98.29%

โดยในอนาคต บริษัท GFPT มีโครงการ
ก่ อ สร้ า งโรงงานแปรรู ป อาหารแห่ ง ใหม่ บน
พื้นที่กว่า 700 ไร่ ที่ตำ�บลทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี
แบ่งออกเป็นโรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่ทีม่ กี �ำ ลังการ
เชือดไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกที่มีกำ�ลังการผลิตรวม 24,000
ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
และตลาดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นไปตามนโยบายการดำ�เนินธุรกิจ
อย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น กระบวนการ
ผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
คุ ณ ภาพดี มี ค วามปลอดภั ย ทางด้ า นอาหาร
ได้ ต ามมาตรฐานสากล และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีระบบ
ตรวจสอบย้ อ นกลั บ มี ก ารเลี้ ย งไก่ ที่ เ ป็ น ไป
ตามหลั ก สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ และมี ค วามรั บ ผิ ด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการถืือหุ้้น
� ของกลุ่่�มบริิษััท GRI 102-45
แผนภููมิิโครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บร�ษัท จ�เอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทยอย

98.29%

บร�ษัทรวม

51.00
%
McKey Luxembourg Holdings

49.00%
บจก. แมคคีย ฟูด
เซอรวส� เซส (ประเทศไทย)

บมจ. กรุงไทยอาหาร

99.99%

51.00%

49.00%
บจก. จ�พี บร�ดดิง้

99.99%
บจก. ฟารมกรุงไทย

99.99%
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%
บจก. จ�เอฟ ฟูดส

APMEA S.a.r.l.

Nichirei Foods Inc.

บจก. จ�เอฟพีที นิชเ� ร
(ประเทศไทย)

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ GRI 102-2
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
อาหารแปรรูปเนื้อไก่แบบครบวงจร (Fully Vertical Integrated Chicken Production) ครอบคลุมตั้งแต่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม
เลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โรงงานผลิตไก่แปรรูปปรุงสุก โรงงานผลิตอาหาร
แปรรูปจากเนื้อไก่ และการตลาดและการจัดจำ�หน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อไก่และสินค้าเกษตร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ (2) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ (3) ธุรกิจอาหารสัตว์
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศเป็นจำ�นวนเงินรวม 2,725.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 18.83% ของรายได้
จากการขายรวม
รายได้้แยกตามประเภทธุุรกิิจ

ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว

32

%

47

%

ธุรกิจอาหาร

21

%

ธุรกิจอาหารสัตว
รายได้้แยกตามประเภทสิิ นค้้า

ลูกไก

4

%

ไกเนื้อ

เนื้อไกสงออก

18

%

28

%

13

%

4

6 11 5 11
อาหารปลา

อาหารกุง

%

%

อาหารสัตวบก

ขายช�้นสวนไก
ในประเทศ
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก
%

%

%

เนื้อไก
สงออกทางออม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายได้้แต่่ละสายธุร
ุ กิิจของจีีเอฟพีีทีี และบริิษััทย่่อย
2561
สายธุร
ุ กิิจ

รายได้

%

51.02

6,744.55

46.61

5,088.53

30.17

4,707.56

32.53

18.80

3,171.95

18.81

3,018.91

20.86

100.00

16,863.74

100.00

14,471.02

100.00

รายได้

%

รายได้

%

ธุุรกิิจอาหาร

8,253.88

49.58

8,603.26

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์

5,264.13

31.62

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์

3,129.01
16,647.02

(ล้านบาท)

รายได้้จากการขายรวม

2563

2562

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ตารางแสดงรายได้้จากการส่่ งออกและขายในประเทศ
2561
รายได้้

%

4,188.28
12,458.74

(ล้้านบาท)

รายได้้จากการส่่งออก
รายได้้จากการขายในประเทศ

2563

2562
รายได้้

%

24.20

2,725.47

18.83

75.80

11,745.55

81.17

รายได้้

%

25.16

4,081.12

74.84

12,782.62

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

ในช่วง 3 ปีทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ไม่มลี กู ค้ารายเดียวหรือกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ายได้มากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั มีรายได้
จากการขายไก่เนื้อและชิ้นส่วนไก่ให้กับบริษัท GFN คิดเป็น 29.21% ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563 และมีรายได้จากการขายชิ้น
ส่วนไก่ให้กับบริษัท McKey คิดเป็น 13.01% ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

กระบวนการผลิิตไก่่เนื้้�อแบบครบวงจรของจีีเอฟพีีทีี

GRI 102-9

การผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่แบบครบวงจรของกลุ่มบริษัท GFPT มุ่งเน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบ / แหลงที่มา

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไก

KT2

MKS

(เพื่อใชภายในฟารมของกลุมบร�ษัทเทานั้น)
ไมมีสวนผสมของปลาปนหร�อโปรตีนจากสัตว

(เลี้ยง 6 สัปดาห) 40-42 วัน
ใหไดน้ำหนักตามที่ตลาดตองการ

โรงงานผลิตอาหารไก

วัตถุดิบอาหารสัตว

ฟารมไกเนื้อ

อาหารไกเนื้อ
อาหารไกพันธุ

ไกเนื้อ

ขาวโพด

นำเขา
ถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

KT1

โรงงานผลิตอาหารสัตว

FKT

ฟารมไกพอแมพันธุ

ลูกไกเนื้อ

อาหารสัตวบก (หมู, โค, เปด, ไกไข)
อาหารสัตวน้ำ (ปลาและกุง)

GP DOC
นำเขา
ลูกไกปูยาพันธุ

GP

ฟารมไกปูยาพันธุ

ลูกไก
พอแมพันธุ

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหาร(แปรรูปเนื้อไก)

GFPT-PP

โรงงานแปรรูปเนื้อไก

ตลาด / ชองทางการจัดจำหนาย

GFPT-FP

ตลาดตางประเทศ

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GF Fresh

Food
ไกแปรรูปปรุงสุก

เนื้อไกและช�้นสวนไกสด

ไกแปรรูปปรุงสุก และเนื้อไกสดแชแข็ง

GFF

โรงงานอาหารแปรรูป
ไสกรอกไก
ตรา จ�เอฟฟูดส

ตลาดภายในประเทศ
Food

บร�ษัทรวม

ไกแปรรูปปรุงสุก เนื้อไกสดแชแข็ง
และไสกรอกไก
ธุรกิจคาสง / ตลาดสด
ซูเปอรมาเก็ต
ธุรกิจบร�การดานอาหาร

McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
ไกแปรรูปปรุงสุก

Farm

ไกเปน และลูกไก
โรงงานแปรรูปเนื้อไกของบร�ษัทรวม
เกษตรกรผูเลี้ยงไก

GFN-PP

โรงงานแปรรูปเนื้อไก

Feed

GFN-FP

อาหารสัตวบก และอาหารสัตวน้ำ

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
ไกแปรรูปปรุงสุก

รานคาสงอาหารสัตว
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นวััตกรรมในห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิตเนื้้�อไก่่แบบครบวงจร
กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แบบครบวงจร อาทิ

โภชนาการสำำ�หรัับไก่่เนื้้�อของเรา:
ใช้้วััตถุุดิิบใหม่่ (Organic Minerals)
มีการนำ�แร่ธาตุอินทรีย์ (Organic Minerals) ที่เป็นวัตถุดิบ
ทางเลือกใหม่มาทดแทนแร่ธาตุอนินทรีย์บางชนิดในอาหารไก่เนื้อ
ของเรา การใช้ แ ร่ ธ าตุ อิ น ทรี ย์ ช่ ว ยให้ มั่ น ใจได้ ว่ า การผสมผสาน
ระหว่างแร่ธาตุในอาหารไก่ของเราจะมีความสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้มั่นใจ
ได้ ว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ท านเนื้ อ ไก่ ข องเราจะได้ รั บ อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการทีด่ ี นอกจากนีแ้ ร่ธาตุอนิ ทรียย์ งั ช่วยให้ไก่เนือ้ มีการดูดซึม
ของระบบทางเดินอาหารและลำ�ไส้ได้ดีขึ้น จึงส่งเสริมประโยชน์ต่อ
สุขภาพทีด่ ที ีส่ ดุ ของไก่เนือ้ ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการขับของเสีย
จากแร่ธาตุลงในมูลไก่ และทำ�ให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนมากขึ้น
สามารถช่วยจัดการความซับซ้อนของแร่ธาตุอินทรีย์หลายชนิดได้
อย่างง่ายขึ้น และช่วยส่งผลให้มีการชั่งน้ำ�หนักด้วยมือน้อยลง จึงใช้
เวลาในการเตรียมวัตถุดิบน้อยลง และส่งผลให้มีประสิทธิภาพการ
ผลิตทีด่ ขี นึ้ การทำ�งานดีขนึ้ และพนักงานของเรามีสขุ ภาพดี เนือ่ งจาก
สามารถลดการสัมผัสฝุ่นที่ละเอียดได้

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่: ไข่่ไก่่ Cage Free
เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ก ร ะ แ ส ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ คำ � นึ ง ถึ ง ห ลั ก
สวัสดิภาพสัตว์ FKT จึงได้พัฒนาโครงการฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผลิตไข่ไก่ Cage Free เป็นการเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ขังกรง เพื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพสำ�หรับผู้บริโภคในประเทศไทย
แม่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติไม่ขังกรงในโรงเรือนปิดตามหลัก
การสวัสดิภาพสัตว์ แม่ไก่ไข่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึง
การมีสุขอนามัยที่ดี มีความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำ�
และอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่เพียงพอ มีอิสระในการเดินไปมา
สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และได้รับการดูแลจาก
สัตวแพทย์มืออาชีพ

เทคโนโลยีีสารสนเทศ: การปรัับใช้้ระบบซอฟต์์แวร์์ทรััพยากรบุุคคลใหม่่
มีการนำ�ระบบซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลใหม่มาใช้ที่ KT โดยมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD) นอกจากนี้ยังมีการนำ�โมดูลบริการตนเองของซอฟต์แวร์มาใช้ ด้วยระบบใหม่นี้ช่วยให้ KT สามารถปรับปรุงการทำ�งานของเราแบบ
เรียลไทม์ วางแผนกำ�ลังงานของเราได้ดีขึ้น ปรับปรุงความสามารถในการประเมินผลงานแต่ละทีมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์มาตรฐานช่วยให้เราลดความซ้ำ�ซ้อนในการทำ�งาน และลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้ในการจัดทำ�รายงานได้มากขึ้น โมดูลการ
บริการตนเองช่วยให้พนักงานเห็นสถานะนั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำ�ให้ทีมของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจอาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่

กลุ่่�มลููกค้้าและช่่องทางการจำำ�หน่า
่ ย

•

ตลาดส่่งออก: บริิษัทั ฯ ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ไก่่แปรรููปปรุุงสุุก และ
เนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็งไปยัังต่่างประเทศที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ประเทศจีีน ประเทศอัังกฤษ ประเทศในกลุ่่�มสหภาพยุุโรป และ
ประเทศอื่่�นๆ ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากการส่่งออกคิิดเป็็น
18.4% ของรายได้้จากการขาย

•

ตลาดส่่งออกทางอ้้อม: บริิษัทั ฯ ขายเนื้้�อไก่่สดตััดแต่่งหรืือคััด
น้ำำ��หนัักตามขนาดที่่�กำำ�หนด ให้้แก่่ โรงงานผลิิตอาหารแปรรููป
เพื่่�อนำำ�ไปแปรรููปต่่อเป็็นอาหารสำำ�เร็็จรููปและกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปและ
ส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ ซึ่่�งจะถืือว่่าเป็็นการส่่งออกทางอ้้อม โดย
มีีสัดั ส่่วน 13.5% ของรายได้้จากการขาย

•

ตลาดในประเทศ: บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายชิ้้�นส่่วนไก่่สด ซึ่่�งรวมถึึง
ผลพลอยได้้การแปรรููปเนื้้�อไก่่ ให้้แก่่ผู้้�ค้้าปลีีกอาหาร ผู้้�ค้้าส่่ง
อาหาร ผู้้�ให้้บริิการขนส่่งและจััดจำำ�หน่่ายอาหาร ผู้้�ประกอบการ
ร้้านอาหาร และธุุรกิิจโมเดิิร์น์ เทรด ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีียอด
ขายชิ้้�นส่่วนไก่่ในประเทศคิิดเป็็น 10.8% ของรายได้้จากการขาย

ธุุรกิิจแปรรูู ปเนื้้�อไก่่
ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ ดำ�เนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ซึง่ เป็นบริษทั ใหญ่ของกลุม่ โดย GFPT ดำ�เนิน
ธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูป การตลาด และการจัดจำ�หน่าย เนื้อ
ไก่สด เนื้อไก่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก ให้กับผู้ค้า
ปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้ให้บริการด้านอาหารในประเทศไทยและตลาด
ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
ปรุงสุก และ (2) ชิ้นส่วนไก่สด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GFPT”
และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า
1) ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก หมายถึง ชิ้นส่วนไก่ที่ผ่านการ
ปรุงรส ชุบแป้ง (หรือไม่ชุบแป้ง) ทำ�ให้สุกโดยการทอด นึ่ง
หรือย่าง แล้วนำ�ไปแช่แข็ง เช่น เนื้ออกไก่นึ่ง สันในไก่อบ
นักเก็ตไก่ ไส้เบอร์เกอร์ ปีกไก่ย่าง และอื่นๆ
2) เนื้อไก่สด หมายถึง ชิ้นส่วนไก่สดแช่เย็นหรือแช่แข็งที่เพิ่ม
มูลค่าโดยการถอดกระดูก ตัดแต่งให้ได้ขนาดและรูปร่างที่
ต้องการ เช่น เนือ้ อกไก่ลอกหนัง เนือ้ น่องสะโพกไม่มกี ระดูก
เนื้อสันในไก่ ปีกไก่ ขาไก่ เป็นต้น รวมถึง ผลพลอยได้จาก
การแปรรูปเนื้อไก่ อาทิ เครื่องในไก่ โครงไก่ ไส้ไก่ หัวไก่

ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่มีความสำ�คัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น
ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแล
อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า
และผู้บริโภค บริษัทฯ จึงมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการ
ผลิตอาหารสากล เช่น GMP, HACCP ฯลฯ
นโยบายและกลยุุทธ์์การตลาดและการแข่่งขััน

•

เป็็นผู้้�ผลิิตอาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่แบบครบวงจร ทำำ�ให้้มีี
ข้้อได้้เปรีียบด้้านคุุณภาพไก่่เนื้้�อ การจััดการฟาร์์มที่่�ดีี และการ
บริิหารต้้นทุุน

•

มุ่่�งเน้้ น การผลิิ ต สิิ น ค้้ า เนื้้�อไก่่ แ ปรรูู ป ที่่�มีี มูู ล ค่่ า เพิ่่�ม และ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปปรุุงสุุก

•

ผลิิตอาหารแปรรููปและเนื้้�อไก่่ที่่�มีีความปลอดภััยด้้านอาหาร มีี
ระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับที่่�มีีประสิิทธิิภาพตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่
วงจรการผลิิตอาหาร

•

สร้้างความไว้้วางใจจากลููกค้้าโดยเน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีระยะยาวกัับลููกค้้า
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะอุุตสาหกรรมเนื้้�อไก่่ ปีี 2563
และแนวโน้้มปีี 2564
1

สถานการณ์์เนื้้�อไก่่โลก ปีี 2563

ในปี 2563 ปริมาณการผลิตเนื้อไก่รวมของโลก มีประมาณ
100.406 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.10% จากปี 2562 สหรัฐอเมริกายังคง
เป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกโดยมี ปริมาณการผลิต
20.239 ล้านตัน (คิดเป็น 20.1% ของผลผลิตรวม) รองลงมา ได้แก่
จีน 14.600 ล้านตัน (13.9%) บราซิล 13.880 ล้านตัน (13.8%) และ
สหภาพยุโรป 12.200 ล้านตัน (12.6%)
ปริ ม าณการบริ โ ภคเนื้ อ ไก่ ร วมของโลกมี ป ระมาณ 98.041
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.85% จากปี 2562 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
ที่มีการบริโภคเนื้อไก่มากที่สุด จำ�นวน 16.960 ล้านตัน รองลงมา
ได้แก่ จีน 15.200 ล้านตัน สหภาพยุโรป 11.370 ล้านตัน และ
บราซิล 10.125 ล้านตัน โดยจีนมีการบริโภคเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เพิม่ ขึน้ 9.34% เนือ่ งจากความต้องการบริโภคเนือ้ ไก่ทีข่ ยายตัวเพือ่
ทดแทนสุกร จากการเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African
Swine Fever: ASF)
ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่รวมของโลก มีประมาณ 11.916
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.69% จากปี 2562 บราซิลยังคงเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 1 ของโลก โดยมีปริมาณการส่งออก 3.760
ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 3.391 ล้านตัน และ สหภาพ
ยุโรป 1.450 ล้านตัน โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 ของโลก 0.855
ล้านตัน
ปริ ม าณการนำ � เข้ า เนื้ อ ไก่ ร วมของโลก มี ป ระมาณ 9.496
ล้านตัน ลดลง 2.57% จากปี 2562 ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มี
การนำ�เข้าเนื้อไก่มากเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีปริมาณการนำ�เข้า
1.015 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ จีน 1.00 ล้านตัน เม็กซิโก 0.830
ล้านตัน และ สหภาพยุโรป 0.620 ล้านตัน
2

สถานการณ์์เนื้้�อไก่่ไทย ปีี 2563

ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต ไก่ เ นื้ อ สู ง เป็ น อั น ดั บ 8 ของโลก
อุตสาหกรรมเนือ้ ไก่เติบโตต่อเนือ่ งสะท้อนจากความต้องการบริโภค
เนื้อไก่ในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเนื้อไก่ต่ำ�กว่าเนื้อสัตว์
ประเภทอื่น เช่น เนื้อสุกร และเนื้อวัว ประกอบกับผู้บริโภคมีความ
นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ�มากขึ้น อีกทั้ง เนื้อไก่เป็นที่นิยมใน
ธุรกิจบริการอาหาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ในการปรุงอาหาร

1
2

ที่่�มา: USDA Jan 12, 2021
ที่่�มา: สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร; และ Thai Poultry Association

ในปี 2563 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทยลดลงเนื่องจาก
(1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก (2) กำ�ลังซื้อของตลาดโลกที่มีการชะลอตัว
จากมาตรการการกำ�จัดการเดินทางเข้าประเทศและการปิดพื้นที่
ทำ�ให้ความต้องการการบริโภคของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น
อังกฤษและสหภาพยุโรป ลดลง (3) ปัญหาเรื่องการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์และราคาค่าขนส่งออกปรับสูงขึ้น (4) ค่าเงินบาท
ของไทยที่แข็งค่า
การผลิิต: ประเทศไทยมีีการผลิิตไก่่เนื้้�อ ในปีี 2563 จำำ�นวน 1,694.52
ล้้านตััว หรืือ 2.50 ล้้านตััน เพิ่่�มขึ้้�น 6.67% จากปีี 2562
การบริิโภค: ประเทศไทยมีีการบริิโภคเนื้้�อไก่่จำำ�นวน 1.60 ล้้านตััน
เพิ่่�มขึ้้�น 11.00% จากปีี 2562 หรืือคิิดเป็็น 64% ของปริิมาณการ
ผลิิตเนื้้�อไก่่ทั้้�งหมด
การส่่งออก: ประเทศไทยเป็็นผู้้�ส่่งออกอัันดัับ 4 ของโลก ด้้วยมููลค่่า
การส่่งออก 109,044 ล้้านบาท จากการส่่งออกเนื้้�อไก่่และผลิิตภััณฑ์์
อาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่รวม 937,833 ตััน ลดลง 1.70% จาก
ปีีก่่อน โดยเป็็นการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปปรุุงสุุก จำำ�นวน
549,886 ตััน คิิดเป็็นสััดส่่วน 59% และเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง จำำ�นวน
387,947 ตััน คิิดเป็็นสััดส่่วน 41% ของปริิมาณการส่่งออกรวม
ทั้้�งหมด ตลาดส่่งออกที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่�น 46% ประเทศในกลุ่่�ม
สหภาพยุุโรปและอัังกฤษ 29% และประเทศอื่่�นๆ 25% ของปริิมาณ
การส่่งออกรวม
•

ญี่่ปุ่่� น� เป็็นตลาดส่่งออกเนื้้�อไก่่ที่่�สำำ�คัญ
ั ของไทย ในปีี 2563 ไทย
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปปรุุงสุุกและเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง
ไปยัังญี่่�ปุ่่�นประมาณ 436,420 ตััน ลดลงเล็็กน้้อยประมาณ
0.3% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 และภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวของประเทศ

•

สหภาพยุุโรปและอัังกฤษ เป็็นตลาดส่่งออกที่่�ใหญ่่เป็็นอัันดัับ 2
ของไทย ในปีี 2563 ไทยส่่ ง ออกผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารแปรรูู ป
ปรุุงสุุกและเนื้้�อไก่่สดแช่่เข็็ง จำำ�นวน 268,771 ตััน ลดลง
16.1% จากปีี 2562 เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 และภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวของประเทศในกลุ่่�ม
สหภาพยุุโรปและอัังกฤษ

•

ประเทศอื่่�นๆ ในปีี 2563 ไทยส่่งออกไปยัังประเทศอื่่�นๆ ได้้แก่่
จีีน เกาหลีีใต้้ ฮ่่องกง มาเลเซีีย และแคนาดา รวมประมาณ
232,642 ตััน เพิ่่�มขึ้้�น 18.9% จากปีี 2562 โดยจีีนเป็็นตลาด
ส่่งออกใหม่่ที่่�มีีความสำำ�คััญของไทย ด้้วยปริิมาณการส่่งออก
109,860 ตััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น 67.93% จากปีี 2562 เนื่่�องจาก
มีีความต้้องการบริิโภคเนื้้�อไก่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อทดแทนเนื้้�อสุุกร
ที่่�มีีการผลิิตลดลง จากการเกิิดโรคระบาดอหิิวาต์์แอฟริิกา
ในสุุกร (African Swine Fever: ASF)

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1

ปริิมาณการผลิิตไก่่เนื้้�อของโลกในปีี 2563 (ล้้านตััน)

3,860

บราซ�ล

3,325

สหรัฐอเมร�กา

1,440

สหภาพยุโรป

890

ไทย

456

ตุรกี

375

จ�น
รัสเซ�ย

215

เบลารุส

205

อารเจนตินา
ช�ลี

อัันดัับ

420

ยูเครน

155
ผู้้�ส่่ งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์เนื้้�อไก่่
ในปีี 2563

145

มููลค่่าการส่่ งออกรวมในปีี 2563

1

109,004

ล้านบาท

109,004 ล้านบาท

มููลค่่าการส่่ งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทย

ปีี 2563

7,548 ล้านบาท
ปีี 2533

การส่่ งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทยในปีี 2563

ตลาดอื่นๆ

25

%

46

%

29

%

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ
1

USDA Publications; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October 2020

ญี่ปุน
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลปีี 2563
ปริิมาณการส่่ งออกเนื้้�อไก่่แปรรููปปรุุงสุุก

ปริิมาณการส่่ งออกเนื้้�อไก่่รวม

937,833

549,886

ตััน

ปริิมาณการเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อในประเทศ

1,695

ปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อในประเทศ

2,500

ล้้านตััว

แหล่่งที่่�มา: สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร และ Thai Poultry Association

1

ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกปรุงสุก
ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกสดแชแข็ง
ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกสดแชแข็ง / เนื้อไกปรุงสุก

ล้้านตััน

ตััน

ปริิมาณการส่่ งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง

387,947

ตััน

ปริิมาณการผลิิตเนื้้�อไก่่ในประเทศ

+6.67%

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ตลาดส่่ งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์เนื้้�อไก่่แปรรููปของไทย

กาตาร
โอมาน
แอฟร�กาใต
จ�น
พมา
12 ลาว

แคนาดา
อังกฤษ
สหภาพยุโรป
ซาอุดิอาระเบีย
คูเวต
6 บาหเรน

7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

กัมพูชา
มาเลเซ�ย

13
14
15
16
17

สิงคโปร
เกาหลีใต
ญี่ปุน
18 ฮองกง

2
3
4 5

16

10

6
7

12
13
14

11

8

17

18

15
9

1 แคนาดา

7 กาตาร

13 กัมพูชา
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้้มปีี 2564

ปี 2564 อุตสาหกรรมไก่เนื้อคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
จากภาวะเศรษฐกิ จ ไทยและเศรษฐกิ จ โลกที่ มี แ นวโน้ ม ค่ อ ยๆ
ฟื้นตัวขึ้นจากปี 2563 ความต้องการการบริโภคทั้งภายในและต่าง
ประเทศน่าจะปรับตัวดีขึน้ จากการผ่อนคลายมาตราการ Lockdown
ทำ�ให้การผลิตเนื้อไก่ของไทยปี 2564 คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,721.89
ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิตได้ 2.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.91%
จากปี 2563 ซึ่งสะท้อนจากการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมี
ปริมาณ 1.66 ล้านตัน หรือเพิม่ ขึน้ 3.30% เนือ่ งจากเนือ้ ไก่นา่ จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่า
และราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนี้ การฟื้นตัวของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
คาดว่าจะทำ�ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่แปรรูปประเภทต่างๆ
มากขึ้นด้วย (ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
การส่งออกเนือ้ ไก่แปรรูปในปี 2564 ยังมีโอกาสทีจ่ ะขยายตัวได้
คาดว่าปริมาณส่งออกน่าจะอยู่ที่ 950,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่
ระดับ 1.3% จากปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (1) ความ
ต้องการบริโภคเนื้อไก่ ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (2) ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (3) การแพร่
ระบาดเป็นระยะของโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ทำ�ให้การผลิตไก่เนื้อบางประเทศได้รับผลกระทบและต้องใช้เวลา
ในการฟื้นตัว (4) ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและ
ประเทศคูค่ า้ มีสว่ นเอือ้ ให้ไทยสร้างความได้เปรียบและเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขัน และ (5) ความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อมาตรฐานการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูปของไทย (ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย)
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทย ยังมีความเสี่ยง
หลายประการที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตของการส่ ง ออกเนื้ อ ไก่
ดังนี้ (1) ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพด
ที่ปรับสูงขึ้น (2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3) การ
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อการ
ส่งออก (4) เศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย และใช้ระยะเวลา
ฟื้นตัวช้า และ (5) ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ระลอกสองหรือสาม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ปััจจัย
ั ที่่มีี
� ผลต่่อการผลิิตและการส่่ งออกเนื้้�อไก่่ของไทย

ปััจจัย
ั สนัับสนุุน
+

การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรโลก และ การมีช่วงอายุของ
ชีวิตที่ยาวขึ้น ทำ�ให้ความต้องการบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์
เพิ่มขึ้น (https://www.worldometers.info)

+

ความต้องการในการบริโภคเนื้อไก่มากขึ้นเนื่องจาก (1) เนื้อไก่
เป็นอาหารที่มีโปรตีนไขมันต่ำ� (2) เนื้อไก่มีราคาถูก (3) เนื้อไก่
เป็นเนื้อสัตว์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ในการปรุงอาหาร และ
(4) เนื้อไก่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เมื่อเทียบกับเนื้อ
สัตว์ประเภทอื่นๆ

+

+

+

อุตสาหกรรมเนื้อไก่ไทยมีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจาก
(1) เนื้อไก่ของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณภาพและราคา
(2) ประเทศไทยมีภูมิประเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน
การส่งออกเนื้อไก่ (3) ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตและส่งออกเนื้อไก่แปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ (4) ความสามารถในการผลิต
สินค้าอาหารแปรรูปปรุงสุกที่มีมูลค่าสูงกว่าเนื้อไก่ที่มีลักษณะ
ทั่วไป และ (5) ประเทศไทยมีมาตรการควบคุมป้องกัน และ
เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด
การเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine
Fever: ASF) ในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มี
ความต้องการการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการบริโภค
เนื้อสุกร และมีความต้องการนำ�เข้าเนื้อไก่เพิ่มขึ้น

ปััจจัย
ั ความเสี่่� ยง
-

ประเทศไทยต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์
เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรในการแปรรูปเนื้อไก่ จึงส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตเนื้อไก่ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น
บราซิล สหรัฐอเมริกา และจีน

-

ประเทศผู้ นำ � เข้ า ใช้ ม าตรการกี ด กั น ทางการค้ า ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี
(Non-Tariff Measures: NTMs) มากขึ้น โดยนำ�ประเด็น
ทางสังคมต่างๆ มากำ�หนดเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่นมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิง่ แวดล้อม เป็นต้น

-

ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เนื้อไก่
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกของไทยมีราคา
แพงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น บราซิล

-

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลกและการบริโภคอาหารที่ลดลง เนื่องจาก (1)
สภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงของประเทศผู้นำ�เข้าที่สำ�คัญ เช่น
ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอังกฤษ (2) นักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศ และ การเดินทางในประเทศที่ลดลง (3)
การรับประทานอาหารนอกบ้านที่น้อยลง และ (4) ผู้บริโภค
ซื้ออาหารน้อยลง

-

การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ อาจส่งผลทางลบต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและอังกฤษซึง่ เป็น
ตลาดหลักของการส่งออกเนื้อไก่ของไทย ประกอบกับการ
เจรจาเพือ่ ให้สหภาพยุโรปเพิม่ โควตานำ�เข้าเนือ้ ไก่จากไทยยัง
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่แน่นอนได้ ซึ่งทำ�ให้เป็นข้อจำ�กัด
สำ�คัญต่อการขยายการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและอังกฤษ

-

การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น จากการเพิ่ ม การผลิ ต เนื้ อ ไก่ ข อง
ประเทศที่มีศักยภาพสูง เช่น บราซิล และประเทศใหม่ๆ เช่น
เวียดนาม และโปแลนด์

ผู้ ส่ ง ออกเนื้ อ ไก่ ข องไทยจั ด การกั บ ปั ญ หาการระบาดของ
ไข้ ห วั ด นกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารดำ � เนิ น การเรื่ อ ง
Compartment และ Bio-Security ทำ�ให้เนื้อไก่ของไทยได้
รับการเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารจาก
ประเทศคู่ค้าที่สำ�คัญ
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ปริิมาณการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่แปรรููปของประเทศไทย
เมตริิกตััน
1,000,000

2563: 937,833 ตัน
2564F: 950,000 ตัน
มี.ค. 2561:
จ�นยกเลิกแบน
ไกสดแชแข็ง

800,000

ธ.ค. 2556:
ญี่ปุนยกเลิกการแบน
ไกสดแชแข็ง

2546: 545,987 ตัน
ไกปรุงสุก 29%
ไกสดแชแข็ง71%

600,000

ธ.ค. 2555:
สหภาพยุโรป
ยกเลิกการแบน
ไกสดแชแข็ง

400,000
2547: ไขหวัดนก
217,876 ตัน

200,000

2516
2520
2525
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564F
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ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2564F เป็็นค่่าพยากรณ์์

ไกสดแชแข็ง

สัั ดส่่ วนการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทยในตลาดต่่างประเทศเปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2561 - 2563

2561

49%

2562

46%

34%

20%

2563

46%

29%

25%

ญี่ปุน

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

37%

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

14%

อื่นๆ

ไกปรุงสุก

ปร�มาณการสงออกเนื้อไกรวม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ปริิมาณและมููลค่่าการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทย
ไก่่สดแช่่แข็็ง
ปีี

ปริิมาณ

(ตััน)

ไก่่แปรรููป
มููลค่่า

ปริิมาณ

(ล้้านบาท)

(ตััน)

รวม
มููลค่่า

ปริิมาณ

(ล้้านบาท)

(ตััน)

มููลค่่า

(ล้้านบาท)

2549

2,662

97

294,295

35,742

296,957

35,839

2550

11,052

522

322,471

36,791

333,523

37,313

2551

14,367

862

387,127

54,567

401,494

55,429

2552

18,260

1,242

378,809

51,492

397,069

52,734

2553

17,054

1,147

418,005

53,805

435,059

54,952

2554

27,258

1,881

435,267

60,290

462,525

62,171

2555

89,411

6,491

462,951

64,394

552,362

70,885

2556

89,092

7,776

436,590

63,168

525,682

70,944

2557

154,759

15,653

424,707

63,324

579,466

78,977

2558

215,045

19,655

466,028

69,259

681,073

88,914

2559

240,123

21,341

502,846

74,534

742,969

95,875

2560

252,666

24,084

548,705

78,489

801,371

102,573

2561

325,312

30,768

566,842

78,397

892,154

109,165

2562

353,328

29,423

600,682

82,117

954,010

111,540

2563

387,947

32,915

549,886

76,129

937,833

109,044

2564F

400,000

34,000

550,000

76,000

950,000

110,000

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2564F เป็็นค่่าพยากรณ์์

ปริิมาณการผลิิตและการบริิโภคเนื้้�อไก่่ภายในประเทศไทย GRI 102-9
ปีี

ผลผลิิต

ผลผลิิต

เปลี่่ย
� นแปลง

บริิโภค

เปลี่่ย
� นแปลง

2560

1,488.06

2,105,310

4.30

1,346,940

1.39

2561

1,503.35

2,126,947

1.03

1,287,465

(4.42)

2562

1,588.63

2,347,491

10.37

1,445,009

12.24

2563

1,694.52

2,503,961

6.67

1,603,961

11.00

2564F

1,721.89

2,576,890

2.91

1,656,890

3.30

(ล้้านตััว)

(ตััน)

(ร้้อยละ)

ที่่�มา: รายงานสถานการณ์์สิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญและแนวโน้้ม ปีี 2563, สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร
หมายเหตุุ: ปีี 2564F เป็็นค่่าพยากรณ์์

(ตััน)

(ร้้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจอาหารแปรรููป

ธุรกิจอาหารแปรรูป ดำ�เนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด
(“บริษทั GFF”) ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ไส้กรอกไก่ ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์
แปรรู ป อื่ น ๆ การผลิ ต และจำ � หน่ า ยเป็ น การตามสู ต รมาตรฐาน
ของบริษัท และได้รับรองเป็นสินค้า HALAL ภายใต้ตราสินค้า
“จีเอฟฟูดส์” เพื่อจำ�หน่ายให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และธุรกิจบริการ
ร้านอาหารในประเทศ
บริษัท GFF มีศูนย์จำ�หน่ายสินค้าในประเทศ จำ�นวน 14 แห่ง
กระจายตามภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ:
ภาคใต้:
ภาคอีสาน:
ภาคกลาง:
กรุงเทพ:

ลำ�ปาง / ตาก / พิษณุโลก / นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี / สงขลา / ภูเก็ต
อุบลราชธานี / บุรีรัมย์
นครปฐม / เพชรบุรี / ชลบุรี
สาขาพระราม 2 / สาขาวัดสน

ในปี 2563 รายได้จากการขายสินค้าอาหารแปรรูปมีสัดส่วน
5.1% ของรายได้จากการขาย

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสัั ตว์์
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการเลี้ยงไก่แบบ Own Farm Policy
และการซื้อขายวัตถุดิบหลักระหว่างกันในกลุ่มบริษัท เช่น ไก่เนื้อ
ลูกไก่เนื้อ อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่พันธุ์ เพื่อลดการพึ่งพาการ
ซื้อวัตถุดิบจากภายนอก ลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนและภาวะ
ขาดแคลนวัตถุดิบของลูกไก่เนื้อและไก่เนื้อมีชีวิต และเสริมสร้าง
ความมั่นใจในมาตรฐานการเลี้ยงไก่ของกลุ่มจีเอฟพีที ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัท มีการจำ�หน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ในกรณีที่มีผลผลิต
มากกว่าความต้องการใช้ในกลุ่มบริษัท
โดยฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ในเรื่ อ ง
สวัสดิภาพสัตว์ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี
สำ�หรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจนมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตรที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ท่ี ดี ท างด้ า นสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์
การขนส่งสัตว์ทางบกของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค
•
•
•

โรงเรืือนระบบปิิดปรัับอากาศ (Evaporative Cooling System)
มีีระบบการให้้อาหารและน้ำำ��อััตโนมััติิ
มาตรฐานการเลี้้�ยงไก่่ ที่่�ดีี และ มีี ร ะบบการป้้องการโรค
อย่่างเข้้มงวด

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจฟาร์์มไก่่ปู่่ย่
� า
่ พัั นธุ์์�

การเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ แบบครบวงจรของเราเริ่ ม ต้ น ที่ ฟาร์ ม ไก่
ปู่ย่าพันธุ์ ดำ�เนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด (“บริษัท GP”)
ลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์อายุ 1 วันถูกนำ�เข้าจากต่างประเทศและเลี้ยงใน
โรงเรือนสมัยใหม่เป็นเวลา 25 สัปดาห์ จากนั้นย้ายไปยังโรงไก่ไข่
GP เพื่อผลิตไข่เชื้อ เพื่อส่งต่อไปที่โรงฟักไข่ GP เพื่อผลิตลูกไก่
พ่อแม่พันธุ์ เพื่อจัดจำ�หน่ายให้แก่ (1) บริษัท FKT (บริษัทย่อยใน
กลุ่มจีเอฟพีที) ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถือเป็นรายได้ระหว่างกัน และ
(2) ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ในปี 2563 รายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์มีสัดส่วน
1% ของรายได้จากการขาย
ธุุรกิิจฟาร์์มไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ดำ�เนินการโดยบริษัท ฟาร์ม
กรุงไทย จำ�กัด (“บริษัท FKT”) โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจาก
บริษัท GP และนำ�มาเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เป็น
ระยะเวลา 25 สัปดาห์ จากนัน้ พ่อแม่พนั ธุจ์ ะถูกย้ายไปยังฟาร์มเลีย้ ง
ไก่ไข่ PS เพื่อผลิตไข่เชื้อ ซึ่งไข่เชื้อที่เหมาะสมจะถูกนำ�ไปฟักตัว
ที่โรงฟักเพื่อผลิตเป็นลูกไก่เนื้อ เพื่อขายต่อให้แก่ (1) บริษัท MKS
(บริ ษั ท ย่ อ ยในกลุ่ ม จี เ อฟพี ที ) ซึ่ ง รายได้ ส่ ว นนี้ จ ะถื อ เป็ น รายได้
ระหว่างกัน และ (2) ผูป้ ระกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้ ในประเทศไทย
ในปี 2563 รายได้จากการขายลูกไก่เนื้อมีสัดส่วน 0.77% ของ
รายได้จากการขาย
นอกจากนี้ บริษัท FKT มีการดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อ
แม่พันธุ์ไข่เพื่อขายลูกไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ
และธุรกิจฟาร์มไก่ไข่แบบ Cage Free เพื่อขายไข่ไก่ Cage Free
ให้แก่ตลาดในประเทศ
ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ดำ�เนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ม จำ�กัด (“บริษัท MKS”) โดยซื้อลูกไก่พันธุ์เนื้ออายุ 1 วัน
จากบริษัท FKT และซื้ออาหารไก่เนื้อจากบริษัท KT ส่วนวัตถุดิบ
อื่น เช่น ยา วัคซีน จะซื้อจากบริษัทขายยาสัตว์ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ และลู ก ไก่ พั น ธุ์ เ นื้ อ นำ � มาเลี้ ย ง ในโรงเรื อ นขนาด
ใหญ่ด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System)
มีระบบการให้อาหารและน้ำ�อัตโนมัติประมาณ 40-42 วัน เพื่อ
ให้ได้น้ำ�หนักที่เหมาะสม บริษัท MKS จำ�หน่ายไก่เนื้อทั้งหมด
ให้แก่ลูกค้าเพียง 2 ราย คือ (1) บริษัท GFPT ซึ่งรายได้ส่วนนี้
จะถือเป็นรายได้ระหว่างกัน และ (2) บริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน)
โดยในปี 2563 รายได้จากการขายไก่เนื้อให้แก่ GFN มีสัดส่วน
28.7% ของรายได้จากการขาย
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์

ภาวะธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์ปีี 2563
และแนวโน้้มปีี 2564

ธุรกิจอาหารสัตว์ ดำ�เนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหาร จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยบริษัท KT ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก
ทั้งในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ KT มีโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์ 2 แห่ง โรงงานแห่งแรกผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำ�
หลายชนิดภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเพื่อจัดจำ�หน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ และโรงงานแห่งที่สองผลิตอาหารไก่เนื้อและ
อาหารไก่พนั ธุเ์ พือ่ ใช้ในการผลิตไก่เนือ้ แบบครบวงจรของกลุม่ บริษทั
เท่านั้น สูตรอาหารไก่เนื้อมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการผลิตไก่เนื้อ
เนือ่ งจากคุณภาพและองค์ประกอบของอาหารไก่เนือ้ ส่งผลต่ออัตรา
แลกเนื้อของไก่เนื้อ บริษัท KT ขายอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่พ่อ
แม่พันธุ์ให้กับ บริษัท MKS, บริษัท FKT และ บริษัท GP (บริษัท
ย่อยของกลุ่ม GFPT) ซึ่งรายการขายนี้ถือว่าเป็นรายได้ระหว่างกัน
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมียอดขายอาหารสัตว์บก คิดเป็น 10.4%
ยอดขายอาหารสัตว์น้ำ� คิดเป็น 5.7% และยอดขายอาหารกุ้ง
คิดเป็น 4.1% ของรายได้จากการขาย

สถานการณ์์ปีี 2563

ประเทศไทยมีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 20.50 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 0.34% ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ที่มี
ความต้องการอาหารสัตว์สูงสุด ได้แก่ การเลี้ยงไก่เนื้อ คิดเป็น
สัดส่วน 34.75% ของความต้องการอาหารสัตว์ รองลงไปคือ การ
เลี้ยงสุกรขุน คิดเป็นสัดส่วน 29.65% และการเลี้ยงไก่ไข่ คิดเป็น
สัดส่วน 10.03% โดยธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อมีความต้องการอาหาร
สัตว์ประมาณ 7.12 ล้านตัน ลดลง 1.52% ในขณะที่ธุรกิจการเลี้ยง
สุกรขุนมีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 6.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
9.57% การเลี้ยงไก่ไข่มีความต้องการ 2.06 ล้านตัน ลดลง 9.41%
จากปี 2562
แนวโน้้มปีี 2564

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปริมาณความต้องการ
อาหารสัตว์ในปี 2564 จะมีทั้งสิ้นประมาณ 20.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยประมาณ 0.94% จากปี 2563 โดยการเลี้ยงไก่เนื้อยังคง
มีความต้องการอาหารสัตว์สูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะ
มีความต้องการประมาณ 7.12 ล้านตัน ส่วนความต้องการอาหาร
สัตว์รองลงไปนั้นเป็นในธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ คาดว่าจะ
มีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 6.10 ล้านตัน และ 2.09 ล้าน
ตัน ตามลำ�ดับ ซึง่ ประมาณการเป็นปริมาณความต้องการใช้วตั ถุดบิ
อาหารสัตว์ที่สำ�คัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.38 ล้านตัน และ
กากถั่วเหลือง 4.91 ล้านตัน

ประมาณการความต้้องการวััตถุุดิิบอาหารสัั ตว์์ เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 -2564

(หน่่วย:ตััน)

2562

2563

2564F

ข้้าวโพด

8,514,090.7

8,344,700.8

8,380,160.2

กากถั่่�วเหลืือง

4,893,086.8

4,874,200.0

4,912,289.5

ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย, หมายเหตุุ : ปีี 2564F เป็็นค่่าพยากรณ์์

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ประมาณการความต้้องการอาหารสัั ตว์์ในประเทศไทย ปีี 2562 -2564
2562
ประชากรสัั ตว์์

ปริิมาณ

(ตััน)

2564F

2563
สััดส่่วน

(ร้้อยละ)

ปริิมาณ

สััดส่่วน

(ตััน)

(ร้้อยละ)

สัั ดส่่ วน

ปริิมาณ

(ตััน)

(ร้้อยละ)

7,234,013

35.40

7,123,974

34.75

7,123,974

34.42

ไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

907,200

4.44

907,200

4.42

907,200

4.38

ไก่่ไข่่เล็็กรุ่่�น

794,187

3.89

605,284

2.95

605,284

2.92

ไก่่ไข่่ให้้ไข่่

2,270,594

11.11

2,057,020

10.03

2,086,909

10.08

22,400

0.11

17,072

0.08

17,072

0.08

สุุกรขุุน

5,548,500

27.15

6,079,215

29.65

6,095,115

29.45

สุุกรพัันธุ์์�

973,710

4.77

1,069,500

5.22

1,073,220

5.19

เป็็ดเนื้้�อ

331,968

1.62

284,248

1.39

331,968

1.60

เป็็ดพัันธุ์์�

23,934

0.12

20,494

0.10

23,934

0.12

เป็็ดไข่่

328,500

1.61

317,550

1.55

328,500

1.59

โคนม

1,023,935

5.01

1,044,413

5.09

1,065,301

5.15

กุ้้�ง

464,000

2.27

450,900

2.20

496,000

2.40

ปลา

510,000

2.50

525,300

2.56

540,000

2.61

รวม

20,432,941

100.00

20,502,170

100.00

20,694,478

100.00

ไก่่เนื้้�อ

ไก่่ไข่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2564F เป็็นค่่าพยากรณ์์

กำำ�ลัง
ั การผลิิตและอััตราการใช้้กำำ�ลัง
ั การผลิิต
บริิษััท / ธุร
ุ กิิจ / ที่่ตั้้
� ง
�

GRI 102-4
สิินค้้า

กำำ�ลัง
ั การผลิิต

เนื้้�อไก่่

124,740 ตััน

อาหารแปรรููปปรุุงสุุก

48,680 ตััน

GFF โรงงานอาหารแปรรููป จ.สมุุทรปราการ

ไส้้กรอกไก่่ ไก่่ยอ

18,000 ตััน

MKS ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ จ. ชลบุุรีี (12 ฟาร์์ม)

ไก่่เนื้้�อ

97.09 ล้้านตััว

FKT ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�เนื้้�อ จ. ชลบุุรีี (6 ฟาร์์ม)

ลููกไก่่เนื้้�อ

139.79 ล้้านตััว

FKT ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�ไข่่ จ. ชลบุุรีี (1 ฟาร์์ม)

ลููกไก่่ไข่่

3.30 ล้้านตััว

ลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

2.60 ล้้านตััว

KT โรงงานอาหารสััตว์์ จ. ชลบุุรีี

อาหารไก่่เนื้้�อ
อาหารไก่่พัันธุ์์�

512,000 ตััน

KT โรงงานอาหารสััตว์์ จ. สมุุทรปราการ

อาหารสััตว์์บก
อาหารสััตว์์น้ำำ��

599,856 ตััน

GFPT โรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่ จ.สมุุทรปราการ
GFPT โรงงานอาหารแปรรููปปรุุงสุุก จ.สมุุทรปราการ

GP ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์� จ. ชลบุุรีี (1 ฟาร์์ม)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การจััดหาวััตถุุดิบ
ิ และแหล่่งที่่ม
� า
กลุ่มบริษัทดำ�เนินธุรกิจการแปรรูปเนื้อไก่แบบครบวงจร (Fully
Vertical Integrated Chicken Production) ที่มีนโยบายการเลี้ยง
ไก่แบบ Own Farm Policy เพื่อลดการพึ่งพาการจัดหาวัตถุดิบ
ระหว่างทางจากภายนอก และยังทำ�ให้กลุ่มบริษัทมั่นใจถึงแหล่ง
ที่มาของไก่เนื้อในทุกขั้นตอนการเลี้ยง และสามารถบริหารต้นทุน
การผลิตเนือ้ ไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยจะ
มีการพึ่งพาการซื้อขายวัตถุดิบในกลุ่มบริษัทค่อนข้างสูง แต่ถือเป็น
รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน จึงคาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบใน
การดำ�เนินธุรกิจ
ดังนั้น วัตถุดิบหลักที่มีความสำ�คัญของกลุ่มบริษัทที่ซื้อจากคู่
ค้าภายนอก ได้แก่ (1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2) ถั่วเหลืองและกาก
ถั่วเหลือง และ (3) ลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์
•

ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์: บริิษััท KT (บริิษััทย่่อย) ซื้้�อข้้าวโพดเลี้้�ยง
สััตว์์ในประเทศจากผู้้�ค้้าส่่งและตััวกลางในการจััดหาข้้าวโพด
ที่่�มีีคุุณภาพ และสามารถระบุุได้้ถึึงแหล่่งที่่�มาที่่�มีีความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม โดยในปีี 2563 มููลค่่าการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
คิิดเป็็นประมาณ 1.07% ของต้้นทุุนขายรวม

•

ถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง: บริิษััท KT (บริิษััทย่่อย) ซื้้�อ
ถั่่�วเหลืื อ งและกากถั่่�วเหลืื อ งจากต่่ า งประเทศเป็็ น ส่่ ว นใหญ่่
เนื่่�องจากผลผลิิตถั่่�วเหลืืองในประเทศมีีปริิมาณไม่่เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการจึึงทำำ�ให้้ต้้องมีีการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ โดย
แหล่่งนำำ�เข้้าสำำ�คััญคืือ สหรััฐอเมริิกา บราซิิล อาร์์เจนติินา โดย
ในปีี 2563 มููลค่่าการใช้้ถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง คิิดเป็็น
ประมาณ 1.75% ของต้้นทุุนขายรวม

•

ลููกไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�: บริิษััท GP (บริิษััทย่่อย) นำำ�เข้้าลููกไก่่ปู่่�ย่่า
พัันธุ์์�ที่่�มีีอายุุ 1 วัันจากต่่างประเทศ เช่่น ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประเทศนิิวซีีแลนด์์ ประเทศอัังกฤษ และ ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
โดยในปีี 2563 มููลค่่า ลููกไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์� คิิดเป็็นประมาณ 0.61%
ของต้้นทุุนขายรวม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศ เป็นจำ�นวนเงินรวม 2,327.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ประมาณ 18.83% ของต้นทุนขายรวม
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่าย
(Supplier) รายใดรายหนึ่งเกินกว่า 30% ของรายได้รวม
กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้
เพียงพอสำ�หรับความต้องการใช้ในปัจจุบัน แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มี
ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่ความผันผวนของราคา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำ�คัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง
มีผลโดยตรงและมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของ
กลุ่มบริษัท
วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ เป็ น สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ พื้ น ฐานที่ มี ค วาม
ผั น ผวนของการเปลี่ ย นแปลงของราคา ซึ่ ง เกิ ด จากปั จ จั ย
ทางการตลาดต่างๆ อาทิ สภาพอากาศ ปริมาณน้ำ� การขนส่ง การ
จัดเก็บ อุปสงค์และอุปทาน และนโยบายด้านการเกษตรของภาค
รัฐ ฯลฯ กลุ่มบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยการซื้อล่วงหน้า และการจัดเก็บที่นาน
ขึ้น แต่ยังไม่สามารถจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด

ราคาข้้าวโพดและถั่่�วเหลืือง

(บาท/กก.)

20.0
16.0
12.0

16.4
9.5

8.0

16.3

14.8

8.7

8.2

2559

2560

15.5
9.9

13.7 14.0
9.2

9.0

2562

2563

4.0
0

2558

ถั่วเหลือง
ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย

2561

ขาวโพด
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สิิ ทธิป
ิ ระโยชน์์
กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา
37 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรตามที่อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำ�หนดเวลา 8
ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี้
บริิษััท

บััตรส่่งเสริิมเลขที่่�

ลงวัันที่่�

ประเภทกิิจการที่่ส่
� ่งเสริิม

วัันที่่เ� ริ่่�มมีีรายได้้

วัันหมดอายุุ

GFPT

63-0518-1-00-1-0

14 เมษายน 2563

ผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููปหรืือกึ่่�ง
สำำ�เร็็จรููปจากเนื้้�อสััตว์์แช่่แข็็ง

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

GFF

60-1254-0-00-1-2

9 พฤศจิิกายน 2560

ผลิิตอาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่
และอาหารสำำ�เร็็จรููปแช่่แข็็ง

3 มกราคม 2561

2 มกราคม 2569

GPB

1233(2)/2557

25 กุุมภาพัันธ์์ 2557

ผลิิตลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

1 ธัันวาคม 2557

30 พฤศจิิกายน 2565

GPB

61-0732-1-00-1-0

22 มิิถุุนายน 2561

ผลิิตลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์� และ
ลููกไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

FKT

1591(2)/2553

8 มิิถุุนายน 2553

ผลิิตลููกไก่่

22 สิิงหาคม 2556

21 สิิงหาคม 2564

FKT

1187(2)/2553

24 กุุมภาพัันธ์์ 2553

ผลิิตลููกไก่่

20 สิิงหาคม 2562

19 สิิงหาคม 2570

FKT

62-0375-1-00-1-0

17 เมษายน 2562

ผลิิตลููกไก่่

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

FKT

63-0159-1-00-1-0

4 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ผลิิตลููกไก่่

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

1898(2)/2553

24 สิิงหาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

30 สิิงหาคม 2557

29 สิิงหาคม 2565

MKS

2108(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

28 สิิงหาคม 2557

27 สิิงหาคม 2565

MKS

1674(2)/2554

9 มิิถุุนายน 2554

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

23 ธัันวาคม 2557

22 ธัันวาคม 2565

MKS

2084(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

25 กรกฎาคม 2558

24 กรกฎาคม 2566

MKS

2106(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

23 กุุมภาพัันธ์์ 2559

22 กุุมภาพัันธ์์ 2567

MKS

1022(2)/2555

12 มกราคม 2555

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

21 กุุมภาพัันธ์์ 2559

20 กุุมภาพัันธ์์ 2567

MKS

2107(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

7 เมษายน 2560

6 เมษายน 2568

MKS

2085(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

10 เมษายน 2560

9 เมษายน 2568

MKS

2083(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

30 กรกฎาคม 2561

29 กรกฎาคม 2569

MKS

2086(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2576(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2577(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2578(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่อ
่ ยและบริิษััทร่ว
่ ม
บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจการผลิตและการจำ�หน่ายเนือ้ ไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ การแปรรูปเนื้อไก่ และการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เพื่อลดการพึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก ลด
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ และบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
มีนโยบายการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย และมีกรรมการและผู้บริหารที่กลุ่มเดียวกัน
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อขยายตลาดส่งออกอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และขยายฐานการผลิตไก่เนื้อของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ร่วมลงทุนเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ เพื่อร่วมกำ�หนดแนวทางกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วม

งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่ งมอบ
- ไม่มี -
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้น
�
ผู้้�ถือ
ื หุ้้น
�

กราฟแสดงโครงสร้้างการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563

GRI 102-5

หุ้้�นสามััญ

นักลงทุนรายยอย
ตางประเทศ 1%

ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563

กลุ่่�มอุุตสาหกรรม

: เกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร

ทุุนจดทะเบีียน

: 1,400,000,000 บาท

เรีียกชำำ�ระแล้้ว

: 1,253,821,000 บาท

หุ้้�นสามััญ

: 1,253,821,000 หุ้้�น
(1.00 บาท ต่่อ 1 หุ้้�น)

มููลค่่าตลาด

: 17.80 พัันล้้านบาท

ร้้อยละถืือหุ้้�นโดยต่่างด้้าว

: 11.77% (≤49.00%)

นักลงทุนสถาบัน
ตางประเทศ

11

%

นักลงทุน
สถาบันภาย
ในประเทศ

13

%

52

%

23

%

นักลงทุนรายยอยไทย

กลุมตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(ก) ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนพัักการโอนหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก มีีดัังนี้้�
อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้น
� รายใหญ่่

จำำ�นวนหุ้้น
� (หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้น
�

1.

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)

660,433,140

52.67%

2.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

67,180,241

5.36%

3.

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

4.

น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย

40,000,000

3.19%

5.

นายอนุุชา กิิจธนามงคลชััย

32,950,000

2.63%

6.

นางเพีียงใจ ชยาวิิวััฒน์์กุุล

20,000,000

1.60%

7.

นายก้้องภพ ลิิมทรง

20,000,000

1.60%

8.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

15,418,100

1.23%

9.

STATE STREET EUROPE LIMITED

13,357,374

1.07%

10.

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

9,713,080

0.77%

935,767,985

74.63%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
หมายเหตุ:

(1)

กลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม มีีจำำ�นวน 27 ราย (เป็็นกลุ่่�ม acting in concert ตามประกาศว่่าด้้วยเรื่่�องการกำำ�หนดลัักษณะความสััมพัันธ์์
หรืือพฤติิกรรมที่่�เข้้าลัักษณะเป็็นการกระทำำ�ร่่วมกัับบุุคคลอื่่�น และการปฏิิบััติิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)

(ข) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงาน ณ 30 ธัันวาคม 2563 มีีดัังนี้้�
อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้น
�

จำำ�นวนหุ้้น
� (หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้น
�

1.

นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

33,500,000

2.67%

2.

นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

67,983,580

5.42%

รวม

(ค) ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ (Shareholders’ agreement)
-ไม่่มีี-
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม

อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้น
�

จำำ�นวนหุ้้น
� (หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้น
�

1.

นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

33,500,000

2.67%

2.

นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

4.

นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

2,550,400

0.20%

5.

น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

10,100,000

0.81%

6.

นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

59,791,880

4.77%

7.

นางปรานีี

ภาคสุุข

1,193,930

0.10%

8.

น.ส.นิิสา

ศิิริิมงคลเกษม

38,707,200

3.09%

9.

นายขจร

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

10.

น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

11.

นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม

37,401,000

2.98%

12.

นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

13.

น.ส.วิิวรรยา

ศิิริิมงคลเกษม

36,039,000

2.87%

14.

น.ส.ปภิิญญา

ศิิริิมงคลเกษม

35,350,000

2.82%

15.

น.ส.วริิสรา

ศิิริิมงคลเกษม

36,375,300

2.90%

16.

นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม

60,000,000

4.79%

17.

นางชลลดา

ศิิริิมงคลเกษม

49,228,600

3.93%

18.

นายพิิษณุุ

ศิิริิมงคลเกษม

58,684,800

4.68%

19.

นายจรงกิิจ

ศิิริิมงคลเกษม

12,200,410

0.97%

20.

นายจรงกร

ศิิริิมงคลเกษม

12,285,910

0.98%

21.

น.ส.อลีีนา

ศิิริิมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

22.

นายอชิิระ

ศิิริิมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

23.

น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,000,000

0.40%

24.

นายพงศธร

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,135,930

0.41%

25.

นายวิิน

ภาคสุุข

5,105,000

0.41%

26.

นายวรภััทร

ภาคสุุข

5,100,000

0.41%

27.

บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด*

200

0.00%

660,433,140

52.67%

รวมกลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม

หมายเหตุุ: * บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ถืือหุ้้�นโดยกลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษมทั้้�งหมด

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1.4 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
- ไม่มี -

1.5 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักเงินสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”
ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผล
2560

2561

2562

2563

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น – งบรวม (บาท/หุ้้น� )

1.33

0.83

0.95

1.08

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้น� )

0.30

0.25

0.20

N/A*

22.63

30.20

20.98

N/A*

117.48

81.14

78.76

N/A*

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ – งบรวม (%)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ – งบเฉพาะกิิจการ (%)

* อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลปีี 2563 ขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำ�รองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่อง
ของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�แต่อย่างใด โดยในปี 2563 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจาก
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำ�นวน 491.39 ล้านบาท และ 84.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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2. การบริิหารจััดการความเสี่่� ยง

GRI 102-11, GRI 102-15

2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่� ยง
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จำ � กั ด
(มหาชน) และบริษัทย่อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักของ
องค์กร และมีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหารจัดการองค์กรใน
ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จึงกำ�หนดนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ
บูรณาการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่พิจารณาปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ครอบคลุมความเสี่ยง
ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยง
ด้านการดำ�เนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5) ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 6) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ
3. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิด
ขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผลประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุง
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ และรายงานการ
ดำ � เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำ�เสมอ หรือ ตาม
ความเหมาะสม
5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่บริษัทฯ กำ�หนด รวมทั้งนำ�กระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร และระดับ
หน่วยงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ที่ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่� ยง
บริษัทฯ มีการกำ�หนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ดำ�เนินตาม
กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกรอบการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม สื่อสาร
อย่า งเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน โดยการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร ดำ�เนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน
รวมทั้งติดตามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำ�หน้าที่
ติดตามการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ�ทุกเดือนตามแนวนโยบาย และกรอบ
การดำ�เนินงานที่ได้รับจาก RMC
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กระบวนการบริิหารความเสี่่� ยง

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมิน
ตนเอง (Risk and control self assessment หรือ RCSA)
มี ก ารประเมิ น และจั ด ลำ � ดั บ ความเสี่ ย งโดยใช้ แ ผนที่ ค วามเสี่ ย ง
(Risk Map) การติดตามการบริหารความเสีย่ งผ่านมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator: KRI) สำ�หรับความเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการ
2 ระดับควบคูก่ นั ระดับที่ 1 คือ การประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร
จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามและรายงาน
สถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริษัททุกไตรมาส ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยงาน
ก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัย
จะมีผู้รับผิดชอบ หรือ เจ้าของความเสี่ยงที่จะกำ�หนดแผนจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความก้าวหน้า
ของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าวจะ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรใน
เชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความ
เสีย่ งในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม และนำ�แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมี
การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วย
งานและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-learning และการ
ฝึกอบรม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่สำ�คัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อ
ให้บริษัทฯ สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้
ก่อนที่จะกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ กำ�หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ไว้ทรี่ ะดับปานกลาง
และระดับน้อย ดังนั้น ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูง
ต้องกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
ลงมาให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ สำ�หรับปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญทุกปัจจัย
จะมีการกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator หรือ
KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยง
ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะ
ถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
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2.2 ปััจจัย
ั ความเสี่่� ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้แบ่่งความเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ในการจััดการความเสี่่�ยงรวม 7 ด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�

1. ความเสี่่� ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่� ยงจากการแข่่งขัันใน
อุุตสาหกรรมการผลิิตเนื้้�อไก่่แปรรููป
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แปรรูป ซึ่งเป็น
ธุ ร กิ จ ที่ มี สิ น ค้ า ทดแทนได้ ง่ า ย จึ ง มี ก ารแข่ ง ขั น กั น ในการผลิ ต
สินค้าที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทั้งในด้านรสชาติ
รสสัมผัส เอกลักษณ์ของอาหาร และราคา และปัจจุบันการแข่งขัน
ในตลาดโลกรุนแรง หลังหลายประเทศมีผลผลิตไก่เพิม่ ขึน้ และมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อส่งออก อาทิ บราซิล สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์
แนวโน้มเช่นนี้อาจมีผลให้อัตรากำ�ไรของอุตสาหกรรมชะลอลงบ้าง
แต่ จ ะยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี และเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดมากที่สุดในภาวะการแข่งขันดังกล่าวนั้น บริษัทฯ มี
การกำ�หนดกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ฯ เพิม่ ยอดขายและกำ�ไร
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริิหารความเสี่่� ยง

ปี 2563 ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ยากลำ�บากของเศรษฐกิจไทย
รวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลก จากผลกระทบหลักที่สำ�คัญคือ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำ�ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ
สำ�หรับประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิ ด -19 นั้ น เริ่ ม ส่ ง ผลตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา
เนือ่ งจากหลายประเทศเริม่ มีการ Lockdown ประเทศ ส่งผลให้การ
นำ�เข้าวัตถุดบิ เพือ่ นำ�มาใช้ในการผลิตต้องหยุดชะงัก รวมถึงการส่ง
ออกที่ชะลอตัวซึ่งเกิดจากข้อจำ�กัดที่ไม่สามารถนำ�เข้าและส่งออก
ได้ตามปกติ และในส่วนของบริษัทฯ เอง ปริมาณส่งออกไก่ลดลง
เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว กดดันให้ลูกค้าต่างประเทศชะลอคำ�สั่งซื้อ
ไก่ลง แต่บริษทั ฯ คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และ
แปรรูปของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ตาม
กำ�ลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากความต้องการบริโภค
เนื้อไก่ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเนื้อไก่มีไขมันต่ำ�
และราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ขณะที่การส่งออกเนื้อไก่จะ
เติบโตจากตลาดที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่ง เช่น ยุโรป ญี่ปุ่นและจีน

อีกทั้งความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อมาตรฐานการผลิตสินค้าไก่
ของไทย ที่ปราศจากเชื้อปนเปื้อนทั้งโรคระบาดจากคน (Covid-19)
และสัตว์ (HPAI และ ASF) จึงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ และ
มีส่วนเอื้อให้ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งส่งผลให้ความ
ต้องการนำ�เข้าไก่จากไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ด้วยบริบท
ของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม โดย
1. ติิดตามสถานการณ์์และคาดการณ์์ราคาขายเป็็นรายสััปดาห์์
รวมถึึงการวิิเคราะห์์ อุุปสงค์์/อุุปทานในตลาด เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการปรัับวิิธีีการขายผลิิตภััณฑ์์ และหาทางลดผลกระทบใน
ระยะสั้้�นหากราคาขายผลิิตภััณฑ์์ตกต่ำำ��
2. ติิดตามสถานการณ์์ยอดขายตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ลููกค้้าปััจจุุบััน หากมีียอดขายไม่่เป็็นไปตาม
แผนที่่�วางไว้้ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ จะสามารถ
รัักษาฐานลููกค้้าหลัักไว้้ได้้ รวมถึึงใช้้การบริิหารความสััมพัันธ์์กับั
ลููกค้้า (Customer Relationship Management: CRM) เพื่่�อ
รัักษาความพึึงพอใจของลููกค้้าปััจจุุบััน
3. กระจายความเสี่่�ยงโดยการขยายตลาดเพื่่�อให้้มีีการกระจาย
ตััวเพิ่่�มขึ้้�น โดยขยายฐานตลาดเข้้าสู่่�ตลาดอื่่�นๆ ที่่�มีีศัักยภาพ
(Potential Market) เพิ่่�มเติิ ม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ประเทศใน
ตะวัันออกกลาง และประเทศในอเมริิกาเหนืือ เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจ
จะพััฒนาสู่่�ตลาดหลัักของบริิษััทฯ ในอนาคตได้้ เพื่่�อทดแทน
ตลาดที่่�บริิษััทฯ อาจจะสููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันไป

ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางด้านกำ�ไรและ
ยอดขายของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ความเสี่่� ยงด้้านการตลาด
การรักษารายได้ให้เติบโตอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง เป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณ์ทีต่ ลาดมีความไม่แน่นอนทัง้ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีร่ ะบาดทัว่ โลกทำ�ให้กจิ กรรมการผลิต
ทีห่ ยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกำ�ลังซือ้ ทีล่ ดลงรุนแรง ทำ�ให้ลกุ ลาม
เป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทัว่ โลก ซึง่ อุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึง่ ใน
นั้นที่ถูก disrupt จากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งจากปัญหา supply chain
disruption ในช่วงมาตรการ Lockdown รวมไปถึงพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งความผันผวน

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

จากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยด้านสงครามการ
ค้า (Trade War) และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitics)
เป็นต้น โดยบริษัทฯ ถือว่าการตลาดเป็นหัวใจในการดำ�เนินธุรกิจ
ให้ประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า
(Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
หลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผน
ด้านการตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่
ผ่านมานั้น บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การบริหารความเสี่ ยง

ความเสี่่� ยงด้้านความผัันผวนของสภาพ
เศรษฐกิิจโลก

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะผู้
บริหารจะเป็นผู้ติดตามผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ และ
เปรียบเทียบกับแผนงานประจำ�ปีที่กำ�หนดไว้อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ
ประเมินความสำ�เร็จของแผนงานที่ได้วางไว้
อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค
โดยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีการเพิ่ม
ช่องทางให้ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การเปิดช่องทางการตลาด และการขายใหม่ๆ
ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถนำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing), Social media ฯลฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ เร่งปรับตัวให้ทันกับบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ที่เปลี่ยนไปของสังคม

ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่ย
� นแปลง
ของผู้้�บริิโภค
รู ป แบบการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น นั้ น ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำ�คัญ
โดยต้องเร่งศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
(Consumer Behavior) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ (Need) และสร้างความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
มูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products and Services) อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม มี
หน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อนำ�ผล

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรง และไม่มชี าติใดทีจ่ ะหนีจากภาวะการ
ถดถอยทางเศรษฐกิจได้ โดยเศรษฐกิจโลกปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ
4.4% และถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศ
กำ�ลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน หากสถานการณ์ยืดเยื้อจะ
ทำ�ให้ธุรกิจและครัวเรือนขาดสภาพคล่องรุนแรงจนถึงขั้นเกิดปัญหา
ผิดนัดชำ�ระหนี้ในวงกว้าง อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นวิกฤติการ
เงินร่วมด้วย ทำ�ให้ปจั จุบนั รัฐบาลในหลายประเทศทัว่ โลกต้องเร่งอัด
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเริ่ม
ผ่อนมาตรการ Lockdown เพือ่ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย
เฉพาะในประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี ในส่วนประเทศไทย
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามทิศทางการ
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยธนาคารโลกได้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตัว 4.0% ในปีนี้ ซึ่งต่ำ�กว่าที่เคยคาดการณ์โดยได้รับผลกระ
ทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ใกล้ ชิ ด และจั ด ทำ � รายงานสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งในประเทศ
ยุทธศาสตร์ทุกไตรมาส ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์
สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
(Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เสี่ยง
บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าใหม่หรือสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูง ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม การเพิ่มการส่งออกไปยัง
ประเทศทั้งในและนอกอาเซียนเพื่อทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่
ชะลอตัว รวมถึงการแสวงหาโอกาสในต่างประเทศสำ�หรับการขยาย
การลงทุนในอนาคต
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ความเสี่่� ยงจากภาวการณ์์ขาดแคลนน้ำำ�

การบริิหารความเสี่่� ยง

น้ำ � เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ และเป็ น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำ�ในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรประเทศต่างๆ ทำ�ให้
ความต้องการใช้น้ำ�ทวีสูงขึ้น รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรน้ำ � เริ่ ม ขาดแคลนและมี คุ ณ ภาพ
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม การขาดการวางแผนการใช้ น้ำ � อย่ า ง
เหมาะสม รวมถึงการขาดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน อาจทำ�ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ� ซึ่งนำ�มาสู่การ
แย่งชิงการใช้น้ำ�ระหว่างชุมชน เกษตรกร และอุตสาหกรรม ดังนั้น
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งการผลิตและการเลี้ยงสัตว์ อาจ
ได้รับผลกระทบจากคุณภาพและปริมาณน้ำ�ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพของสัตว์และสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตได้

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการขยายธุรกิจของ
องค์กร บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดง
ความสามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในสายงานต่างๆ
พร้อมทั้งผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการธำ�รงรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะ
ยาว เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน และการขยายตัวทาง
ธุรกิจต่อไป

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อ
นำ�มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนาวิธกี าร
ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการนำ�นาํ้ กลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) ประมาณ 4% (200
ลูกบาศก์เมตร/วัน) ของน้ำ�เสียในแต่ละวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีบ่อนํ้าบาดาลเพื่อสำ�รองนํ้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้
รับใบอนุญาตใช้น้ำ�บาดาลจากสำ�นักควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรม
ทรัพยากรน้ำ�บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

2. ความเสี่่� ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน
ความเสี่่� ยงด้้านทรััพยากรบุุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากบุคลากร
ที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่่� ยงจากความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภค
เรื่่�องความปลอดภััยของอาหาร
ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำ�คัญ ในเรื่องความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเชื่อมั่นของผู้
บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง
จากความเสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้
ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ ระบบการจัด
เก็บสินค้าจนถึงผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้
มีกระบวนการทำ�งานที่มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ จะได้
บริโภคสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
การบริิหารความเสี่่� ยง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความ
สำ�คัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้นำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการ
ผลิตได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้ง
ระบบ ในกรณีทีต่ รวจพบสิง่ ผิดปกติในระหว่างการดำ�เนินการ ดังนัน้
จึงสามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้
ทุกขั้นตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่นำ�มาใช้
ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
หีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผูบ้ ริโภค ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ มีการจัดการให้มกี ารตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณี
ที่จำ�เป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้า
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่าบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ
มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่ เป็นเครือ่ ง
ยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด
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ความเสี่่� ยงจากการเกิิดโรคระบาดในสัั ตว์์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะ
ไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก
ที่ระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อย่างมีนัยสำ�คัญ ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรค
ระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายการ
ส่งออกระหว่างประเทศที่ถูกจำ�กัดสิทธิ ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดย
การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรง
เรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้
นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ระบบสุขาภิบาล
และการดำ�เนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้ง
มีมาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเรื่องของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับฟาร์ม
ไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยัง
ได้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการระบาดของโรคให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมิน
หาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการจัดทำ�การเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้
เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อม ซึง่ เป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความ
สามารถในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน สำ�หรับ
สถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ทำ�ให้บริษัทฯ
ไม่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์ดังกล่าวได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่
แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้นำ�เข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีก
จากประเทศไทย ทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม
การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของราคา
วััตถุุดิบ
ิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตอาหารสัั ตว์์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล
ประกอบกับถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและใน
ประเทศไทย โดยปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์ของวัตถุดบิ เหล่านี้ นอกจาก
ความต้ อ งการใช้ เ พื่ อ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ แ ล้ ว ยั ง รวมถึ ง ความ
ต้องการนำ�วัตถุดิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน
ตลอดจนการเก็ ง กำ � ไรในตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะ
อากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำ�ให้ผลผลิตไม่เป็นไป
ตามเปา้ หมาย ซึง่ สิง่ เหล่านีอ้ ยูเ่ หนือความควบคุมและคาดหมายของ
บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความ
ผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการ
ไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทำ�ให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทั้งอาหาร
สัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบอันเป็นส่วนสำ�คัญในการผลิต จึงได้กำ�หนด
มาตรการจัดการต่างๆ เพื่อรองรับ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษทั ฯ มีหน่วยงานกลางทีม่ คี วามชำ�นาญในการจัดซือ้ วัตถุดบิ
เหล่า นี้โ ดยเฉพาะ เพื่อทำ�การติด ตามข่า วสารที่เกี่ยวข้องอย่า ง
ใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบ
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น
บริษทั ฯ ได้จดั สร้างสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีขนาด
ใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มี
การคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มี
คุณภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิต และศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รองรับวัตถุดบิ ทีม่ คี วามหลากหลาย
มากขึน้ รวมถึงมีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ สำ�หรับ
ราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหาร
สัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดย
การขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจำ�หน่าย ทำ�ให้การ
ขอปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้น
ของราคาวัตถุดิบ
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ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของราคา
สิิ นค้้าโภคภััณฑ์์
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดย
มีสินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยราคา
ของสินค้าเหล่านี้ ถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วย
กำ�ลังซื้อ ความเชื่อมั่น รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งหาก
ปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคา
สินค้าปรับตัวลดลงต่ำ�กว่าราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้
ของบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามสำ�หรับราคาลูกไก่
มีชีวิต เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและ
การควบคุมของบริษัทฯ ได้

ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของราคา
น้ำำ�มัน
ั เชื้้�อเพลิิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่าง
มาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะความผันผวนของ
ราคาน้ำ�มันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิต และต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปร ก่อให้เกิดผลกระ
ทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�มัน
เชื้อเพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์
1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่ม
บริษัทลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่ง
อาหารไก่ จ ากโรงงานอาหารสั ต ว์ จ ากเดิ ม ที่ อ.พระสมุ ท รเจดี ย์
จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรี
ได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง
ได้เป็นอย่างมาก

ความเสี่่� ยงด้้านการทุุจริิต คอร์์รัป
ั ชััน
การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คัญอย่าง
หนึ่งในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชัน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น และผลประโยชน์ ต่ า งๆ
ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดมาตรการ
ป้องกัน และระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชันนั้นยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความ
ระมัดระวัง พัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริต
ภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการ
ตรวจสอบ และวิธกี ารปฏิบตั เิ มือ่ เกิดการทุจริต คอร์รปั ชัน ซึง่ จะช่วย
หยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์
หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2563 บริษัทฯ
ได้ รั บ มอบใบรั บ รองการต่ อ อายุ ส มาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 จากคณะ
กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นการ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ์ แ ละความมุ่ ง มั่ น ในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตาม
หลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริต
ภายในบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้
เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการทำ�งาน การแบ่งแยกหน้าที่
และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนทำ�ให้เกิดปัญหา
รอยต่อการทำ�งาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องจิตสำ�นึก
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการ
ปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ช่องทางศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของ
ผู้ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการ
ส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่าง
จริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและมี
ความยุติธรรม มีการกำ�หนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระทำ�การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิม
ิ นุุษยชน
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน
ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยแรงผลัก
ดั น จากสั ง คมทั้ ง จากภายในประเทศและต่ า งประเทศ จนทำ � ให้
ธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ทั้ ง
ในกรณีต่อบุคลากรของตนเอง และต่อบุคคลภายนอก ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน ธุรกิจที่ไม่คำ�นึงถึงสิทธิ
มนุษยชนของลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ผู้บริโภคและสังคม ย่อม
ไม่อาจสร้างความเชื่อมั่นและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงอาจถูก
ฟ้องร้องดำ�เนินคดี และถูกกีดกันทางการค้าได้
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญด้านสิทธิมนุษยชน และ
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
จะปลอดจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อี ก ทั้ ง เป็ น การป้ อ งกั น
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม
คู่ค้าและคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดการ
บริ ห ารจั ด การประเด็ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในห่ ว งโซ่
อุปทานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การจัั ด ทำำ� นโยบายสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ตาม
มาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากลที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
ต่่างๆ เช่่น
•

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR)

•

หลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights: UNGP)

•

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International
Labor Organization Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work: ILO)

2. การดำำ�เนิินการตรวจสอบการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
รอบด้้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในทุุกขั้้�น
ตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมไปถึึงกิิจกรรมต่่างๆ ใน
ห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ขยายความรัับผิิดชอบการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้านไปยัังคู่่�ค้้า โดยขอ
ความร่่วมมืือคู่่�ค้้าให้้ปฎิิบััติิตาม มาตรฐานและจริิยธรรมความ
รัับผิิดชอบสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ (Supplier Code of Conduct) ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย การปฏิิบััติิด้้านแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน ความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
3. การกำำ�หนดกลไกการร้้องเรีียนสำำ�หรัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่�ได้้รับั หรืือ
อาจจะได้้รับั ผลกระทบจากกิิจกรรมของบริิษัทั ฯ รวมถึึงข้้อกัังวล
และข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยจะมีีการเข้้าไปจััดการ
และเยีียวยาอย่่างทัันท่่วงทีี เมื่่�อเกิิดผลกระทบขึ้้�น รวมถึึงการ
ฟื้้�นฟููผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
4. การสร้้างวััฒนธรรม และการสื่่�อสาร ให้้กับั ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนได้้รัับทราบ เพื่่�อให้้เข้้าใจในสิิทธิิเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�
มนุุษย์์ทุุกคนพึึงได้้รัับ เคารพในความแตกต่่าง มุ่่�งปฏิิบััติิต่่อ
พนัักงานและคนงานบนพื้้�นฐานของความเท่่าเทีียม เป็็นธรรม
ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงอัันจะนำำ�ไปสู่่�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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3. ความเสี่่� ยงด้้านการเงิิน
ความเสี่่� ยงด้้านสภาพคล่่องทางการเงิิน
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งเป็ น ความเสี่ ย งสำ � คั ญ ที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อกิจการทุกกิจการได้ หากกิจการประสบปัญหาในการ
จัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ หรือ ต้นทุน
ในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาด
หมายอย่างรุนแรง อาจทำ�ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้
อันจะส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น การ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการจัดวางระบบที่เหมาะสม
จึงมีความสำ�คัญยิ่งต่อบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษา
สภาพคล่อง มีการควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยบริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการ
รักษาอัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง รวมถึงหา
มาตรการดูแลสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและครอบคลุม
ในทุกมุมมองความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้

ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของอััตรา
แลกเปลี่่ย
� นเงิินตราต่่างประเทศ
ในปี 2563 ค่ า เงิ น บาทยั ง เผชิ ญ แรงกดดั น ด้ า นแข็ ง ค่ า อยู่
ต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่น้อยลงจากปี 2562 เนื่องจากประเทศไทย
ยังเผชิญปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ทำ�ให้ดุลบัญชีเดินสะพัด ยังคงเกิน
ดุลในระดับสูงจึงเป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศ ขณะที่
ความต้องการไปลงทุนต่างประเทศยังต่�ำ อีกทัง้ ดัชนีคา่ เงินดอลลาร์
สหรัฐได้ปรับตัวอ่อนค่าลงจากนโยบายการเงินและการคลังในสหรัฐ
แม้ ว่ า บริ ษั ท ฯจะไม่ส ามารถควบคุมความผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ย นได้ แต่ ก็ ส ามารถบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลก
เปลีย่ น โดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ หมาะสมในการปอ้ งกันความเสีย่ ง
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งกำ� ไรในอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่
เป็นการส่งออกและการนำ�เข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใน
ด้านของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่
ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการนำ�เข้าวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการนำ�เข้า
เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยใช้เครือ่ งมือทางการ
เงิน โดยมีนโยบายทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) ไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง สำ�หรับ
รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และยังทำ�ให้บริษทั ฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน ช่วยให้การกำ�หนดราคาขายมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ
จะได้รับผลกำ�ไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มี
ทัง้ การซือ้ วัตถุดบิ และขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน
เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)
บางส่วน ถ้ามีส่วนต่างเกิดขึ้นก็จะทำ� Forward Contract ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลง
ได้ในระดับหนึ่ง และบริษัทฯ มีการกำ�หนดเพดานการรับความ
เสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดานความเสี่ยงเป็นค่าการ
คำ�นวณทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk บริษัทฯ มีการติดตามและ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆ ที่ส่ง
ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของ
อััตราดอกเบี้้�ย

4. ความเสี่่� ยงด้้านกฎระเบีียบ หรืือ
กฎหมายที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมเงิน
ผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทีจ่ ะต้องเผชิญกับความเสีย่ ง
จากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถ
วางแผนทางการเงินได้ดขี ึน้ บริษทั ฯ จึงมีเครือ่ งมือการบริหารความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยจ่ายหลากหลายวิธี

ในปัจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น การ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลกระ
ทบต่อการดำ�เนินงานและชื่อเสียง บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจส่ง
ออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้ ร ะบบกำ � แพงภาษี ศุ ล กากรได้ ล ดบทบาทลงตาม
นโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้นำ�เข้าได้มีการกีดกันทางการ
ค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การกำ�หนดโควต้า การ
เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย รวมทั้งการกำ�หนดมาตรฐานการนำ�
เข้าให้สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศ
อื่น อาจไม่สามารถกระทำ�ได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน
เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสัตว์
ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระ
ทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการทำ�กำ�ไรใน
อนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ อีก
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การส่งออกโดยรวม

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย
อย่างสม่ำ�เสมอ และได้ทำ�การบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่ า งๆ ตลอดมา นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายรั ก ษาสั ด ส่ ว น
โครงสร้างหนีส้ นิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ และหนีส้ นิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความ
ต้องการใช้เงินทุน รวมทัง้ สภาวะและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในแต่ละ
ช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อ
บริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เช่น สัญญาปอ้ งกันความเสีย่ ง
ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ตามความจำ�เป็นและ
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อ
ช่วยลดต้นทุน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบ
ถ้วนจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance) และเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัทย่อย
หลายบริษัท จึงมีการกำ�หนดตัวแทนของแต่ละบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่
รวบรวมและจัดทำ�รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
(Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อ
ใช้สอบทานการดำ�เนินธุรกิจให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎหมายทีก่ �ำ หนด
ไว้และเพื่อป้องกันการกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบโดยไม่
เจตนา ทั้งนี้หน่วยงาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและ
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับบริษัทฯ
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5. ความเสี่่� ยงด้้านชื่่�อเสีียง
และภาพลัักษณ์์
เป็นที่ทราบกันดีว่าความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์ กรเป็ นความเสี่ ย งที่สำ�คัญ สามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว
รุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็น
ตัวเงินได้ และภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขาย
สินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ
และเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ความสำ � เร็ จ ขององค์ ก ร
หากบริษทั ฯ มีภาพลักษณ์ทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความ
เป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียลดความเชื่อถือและไว้วางใจใน
องค์กร นอกจากนั้น ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกเหนือจาก
การพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญของชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ขององค์กรมาโดยตลอด
โดยคำ�นึงและใส่ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การบริิหารความเสี่่� ยง

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด้ า นชื่ อ เสี ย ง และภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ในเรื่ อ งของการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยเน้นให้ความสำ�คัญกับจรรยาบรรณ บทบาท และ
หน้าที่ ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับอย่าง
ถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทาง
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดย
คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐาน
ทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง
เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำ�เนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ที่ประสบความ
สำ�เร็จอย่างยั่งยืน

6. ความเสี่่� ยงจากผู้้�ถือ
ื หุ้้น
� รายใหญ่่
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือ
หุ้นในบริษัทจำ�นวน 660,433,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.67 ของ
จำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทำ�ให้กลุม่ ตระกูล
ศิรมิ งคลเกษม สามารถควบคุมมติทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษทั ฯ กำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้ให้คำ�ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส
และยุติธรรม โดยที่ผู้มีอำ�นาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำ�ของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอด
จนประชาชน
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7. ความเสี่่� ยงที่่เ� กิิดขึ้้�นใหม่่
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ บริษัทฯ ยังให้
ความสำ�คัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผลจากการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่อง ความ
เสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19, ความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme
Weather Events) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับ
บริษัทฯ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่่� ยงจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการ
ระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลกทำ�ให้ส่งผลกระทบให้กับทุก
ธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระ
ทบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก
รวมถึงไทย ได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เพื่อเร่งฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ แต่โลกหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำ�คัญมาก สำ�หรับ
ความอยู่รอดของธุรกิจ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ สู ง สุ ด ในด้ า นสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบ มีการ
เพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีมาตรการ
คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของสำ�นักงานใหญ่และ
โรงงาน และงดการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้ง
พนักงานของบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำ�เป็น
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำ�งาน อาทิ มีนโยบาย
ในการทำ�งานแบบ Work from Home และการผลัดเวรเพื่อเข้ามา
ทำ�งานที่สำ�นักงานใหญ่และโรงงาน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเลือกใช้วิธีการประชุม
งานผ่านวิดีโอทางไกล (VDO Conference) หรือผ่านแอพพลิเคชัน
ต่างๆ เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ
บริษัทฯ ยังมีการจำ�กัดการเคลื่อนย้ายพนักงานทั้งในส่วนของ
สำ�นักงานใหญ่และภายในโรงงาน มีการทำ�ความสะอาดฆ่าเชื้อ
ต่างๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตาม
ข้อแนะนำ�ด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกซ้อม
รับมือสถานการณ์ต่างๆ และมีแผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามมาตรฐาน
สู ง สุ ด ในด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย รวมถึ ง การดำ � เนิ น งาน
ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริหาร
กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อรองรับเหตุการณ์
ดังกล่าวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทฯ รวม
ถึงบริษัทฯ ได้มีการปรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ โดย
เพิ่มสัดส่วนการซื้อขายของลูกค้าออนไลน์ให้มากขึ้นผ่าน Online
Platform ต่างๆ

ความเสี่่� ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและวิธีการทำ�งาน
ที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำ�ระบบอัตโนมัติมาใช้ทั้ง
ในโรงงานและกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง แนวโน้ ม การเชื่ อ มโยง
ข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือ
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การทำ�ลายข้อมูลโดยผู้ที่ไม่
ได้รับอนุญาต หรือนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลาก
หลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำ�เนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ
จะถูกผู้ไม่หวังดีรุกราน โดยเริ่มจากมีนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผน
สำ�รองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยง
การล้มเหลวของระบบ โดยสำ�รองระบบเครือข่าย (Network) และ
เครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำ�งานได้อย่างต่อ
เนื่องและมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทฯ มีมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้สิทธิ์ตามกำ�หนดระยะ
เวลา การสำ�รองข้อมูลและการออกแบบการกู้คืนข้อมูลจากเหตุ
ขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความ
ตระหนักรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการ
จัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูก
คุกคามทางไซเบอร์
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ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่ย
� นแปลง
เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ล
ั

ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่ย
� นแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ

เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบธุรกิจ
และเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญของการกำ�หนดยุทธศาสตร์ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจ
ขนาดใด เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำ�เนิน
ชีวติ ประจำ�วันและการทำ�ธุรกิจ อาทิ การนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ใน
การให้บริการขนส่ง การทำ�การตลาดและการจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์
ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลต่อรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำ�หน่ายแบบเดิม
จนทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจ
เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อันเนือ่ งมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันนำ�ไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น้ำ�ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ดำ�เนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก
นี้ จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบ
ที่บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริิหารความเสี่่� ยง

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำ�มาพัฒนาการทำ�งาน
ปรับปรุง และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน อาทิ การนำ�เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า เพือ่ หาสิง่ ทีจ่ ะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation)
และเน้นการบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจสูงสุด รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างความเข้าใจ และการปรับ
วิถีการทำ�งาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อย่างเต็มที่และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อรักษา หรือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนสำ�รองในการดำ�เนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีตา่ งๆ ตามแผนแม่บทการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการกำ�หนดผู้ดำ�เนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ดำ�เนินการ
ติดตามข้อมูลและสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ
รายงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการ
รับมือและการปรับปรุงพัฒนาแผนสำ�รองอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน
1. นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
นโยบายการพัั ฒนาที่่ยั่่
� ง
� ยืืน

ความเป็นเลิศ

บริษัทฯ มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจปกติที่ยั่งยืนโดยคำ�นึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทางการ
ต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท เพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิด
ดุลยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สิ่ งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

SDGs 2 Zero hunger

SDGs 4 Quality education

SDGs 6 Clean water and
sanitation

ใ ห้้ ค ว า ม สำำ�คัั ญ ใ น เ รื่่� อ ง ข อ ง
คุุณภาพ ความปลอดภััยตลอด
ห่่ ว งโซ่่ อ าหาร เพื่่�อให้้ ผู้้� บริิ โ ภค
มีี ค ว า ม มั่่� น ใ จ ว่่ า ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ของบริิ ษัั ท ฯ มีี ค วามปลอดภัั ย
ต่่ อ ก า ร บ ริิ โ ภ ค แ ล ะ ถูู ก สุุ ข
อนามัั ย ตามหลัั ก โภชนาการ
ที่่�ดีี รวมถึึ ง มีี ร าคาที่่�เหมาะสม
เ พื่่� อ ใ ห้้ ผู้้� บ ริิ โ ภ ค ส า ม า ร ถ
เข้้ า ถึึ ง สิิ น ค้้ า ได้้ นอกจากนี้้�
บริิษัทั ฯ มีีการสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์
สิิ น ค้้ า ไก่่ ป รุุ ง สุุ ก มอบให้้ แ ก่่ เ ด็็ ก
และชุุ ม ชนใกล้้ เ คีี ย งเป็็ น ประจำำ�
ทุุกปีี

มีีการส่่งเสริิมเยาวชนในด้้านการ
ศึึกษา และการพััฒนาความรู้้�ของ
เยาวชนให้้เป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพ
ทางสัังคม รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงการศึึกษา
ที่่�มีีคุุณภาพอย่่างเท่่าเทีียม โดย
บริิษััทฯ มีีการมอบทุุนการศึึกษา
แก่่ บุุ ต รพนัั ก งาน มอบทุุ น และ
อุุปกรณ์์ทางการศึึกษาแก่่เยาวชน

มีี แ บ บ แ ผ น ป ริิ ม า ณ ก า ร ใ ช้้
น้ำำ�� อย่่ า งเหมาะสม และเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ให้้คุ้้�มค่่าที่่�
สุุด รวมไปถึึงมีีการจััดการน้ำำ��เสีีย
อย่่า งมีีความรัับผิิดชอบ โดยมีี
การควบคุุ ม ระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย
เพื่่�อวััดคุุณภาพน้ำำ��ให้้เป็็นไปตาม
เกณฑ์์มาตรฐานก่่อนปล่่อยออก
สู่่�ภายนอก ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้รัับการ
รัับรองระบบมาตรฐานการจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001
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เศร
ษ

การวางแผนการพัั ฒนาความยั่่�งยืืน

นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ อาทิ

ห� ารความเส
รบร

กา

GFPT
GOAL

พันธมิตร

ารก

าร

ความเชีย
่ วชาญ

คุณภาพ

ยี่ ง

สง
ั คม

ความปลอดภัย
ของอาหาร

ก

การวางแผนการพัฒนาความยัง่ ยืน ถูกกำ�หนดขึน้ เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ดำ�เนินการภายใต้การ
บริหารจัดการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ำ ก ั บ ด ู แ ล กิจ ก

ั ภบ
ิ าล
รรษท
ละบ
ิ แ
จ
ฐก

GRI 102-42, GRI 102-46

ความพึงพอใจ

นวัตกรรม

ความรับผิดชอบ

ส่ิ งแวดล้อม

SDGs 8 Decent work and
economic growth

SDGs 13 Climate action

SDGs 16 Peace justice and
strong institutions

มีีการจ้้างงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มีี ค่่ า ตอบแทนที่่�เท่่ า เทีี ย ม การ
ไม่่สนัับสนุุนการบัังคัับใช้้แรงงาน
การต่่ อ ต้้ า นการใช้้ แ รงงานเด็็ ก
การปกป้้องสิิ ท ธิิ แ รงงาน และ
ส่่ ง เสริิ ม สภาพแวดล้้ อ มในการ
ทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและมั่่�นคงสำำ�หรัับ
พนัักงานทุุกคน ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน
ด้้านแรงงานที่่�ดีี (Good Labour
Practices: GLP), ได้้ประกาศ
แสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย
ตามข้้อกำำ�หนดมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001-2553 (SelfDeclaration TLS 8001-2010),
เป็็นสมาชิิก SEDEX (องค์์กรการ
คุ้้�มครอง และความปลอดภััยใน
ที่่�ทำำ�งาน) และร่่วมมืือกัับองค์์กร
NGO Issara Institute

บ ริิ ษัั ท ฯ ต ร ะ ห นัั ก ถึึ ง ก า ร
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�ภััยพิิบัติั ต่ิ า่ งๆ จึึงมีี
การเตรีียมรัับมืือต่่อสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง มีีการจััดเตรีียม
แผนสำำ�รอง และติิดตามข้้อมููล
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ โดยให้้ ค ณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบในการทบทวนแผน
บริิ ห ารความเสี่่�ยงเป็็ น ประจำำ�
ทุุ ก ปีี เพื่่�อเป็็ น การรัั บ มืื อ การ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เรื่่�องการกำำ�กัั บ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี จึึงมีีการกำำ�หนด
นโยบายการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
เพื่่�อให้้ ดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ไปอย่่ า ง
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ รวมถึึง
การเคารพสิิ ท ธิิ ค วามเท่่ า เทีี ย ม
กััน และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีีย โดยในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ ผลการประเมิิ น
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียน ประจำำ�ปีี 2563 อยู่่�
ในระดัับ “ดีีเลิิศ”
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2. การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่
คุุณค่่าของธุุรกิิจ
1.) ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ GRI 102-9
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ: มีการเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี
คุณภาพ จากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน รวมถึง
ทดสอบคุณภาพการคัดเลือกวัตถุดบิ อาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคู่
ไปกับการบริหารจัดการคู่ค้า โดยคำ�นึงถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิต: มีการพัฒนาการผลิตสินค้า และการตรวจ
รับรองมาตรฐานในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้ามีคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง มี
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม
ช่องทางการกระจายสินค้า: มีการจัดจำ�หน่ายสินค้าไปยัง
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งการจำ�หน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า
การตลาดและการขาย: มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
ตามหลักโภชนาการที่ดี รวมถึงมีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
การบริการ: มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของ
วัตถุดบิ จนถึงมือผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ผูบ้ ริโภคมีความมัน่ ใจในมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
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2.) การวิิเคราะห์์ผู้้มีีส่
� ่ วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ
ความสัั มพัั นธ์์ระหว่่างองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจ
ส่งผลต่อบุคคล สภาพแวดล้อม และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้
มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ทำ�ให้เข้าใจ
ถึงความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ลดมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้
คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น เพื่อการดำ�รงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ดังนั้น กระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียจึงเกิดขึ้นและกำ�หนดให้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำ�มา
ใช้ในการกำ�หนดประเด็นสำ�คัญเพือ่ การพัฒนาทีย่ ัง่ ยืนขององค์กรได้
โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย พร้้อมระบุุผลกระทบสำำ�คัญ
ั ที่่�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้
เสีียแต่่ละประเภทได้้รัับจากบริิษััทฯ
2. รวบรวมประเด็็นปััญหา ประเด็็นความต้้องการ และผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญต่่างๆ ด้้วยการเปิิดรัับฟัังปััญหา
และข้้อคิิดเห็็น จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกประเภท ผ่่านช่่อง
ทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น การสำำ�รวจความพึึงพอใจ, การตอบ
แบบสอบถาม, การจััดกิิจกรรมและการจััดประชุุมในรููปแบบ
ต่่างๆ รวมทั้้�งการจััดการเกี่่�ยวกัับข้้อร้้องเรีียน
3. นำำ�ข้้อมููลความต้้องการ ความคาดหวัังและผลกระทบข้้างต้้น
ทั้้�งหมด มาประมวลผล วิิเคราะห์์เป็็นประเด็็นสำำ�คััญของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ ตามลำำ�ดัับ
4. หาแนวทางการตอบสนองต่่ อ ประเด็็ น สำำ�คัั ญ ตามลำำ�ดัั บ การ
วิิ เ คราะห์์ ข้้ า งต้้ น พร้้ อ มทั้้�งการตอบสนองต่่ อ ปัั จ จัั ย ความ
ต้้องการจากข้้อมููลทั้้�งหมดเท่่าที่่�บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินการได้้
และไม่่ก่่อให้้เกิิดภาระต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
5. ดำำ� เนิิ น การตามแนวทางการตอบสนองต่่ อ ประเด็็ น สำำ�คัั ญ
และปัั จ จัั ย ความต้้ อ งการข้้ า งต้้ น พร้้ อ มจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล เพื่่�อ
การพััฒนาปรัับปรุุงแนวทางการบริิหารจััดการธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึง
ถึึ ง ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ทุุ ก กลุ่่�ม โดยนำำ� หลัั ก เกณฑ์์ ข อง GRI
Standard มาเป็็นตััวชี้้�วััดด้้วย

สิ่งแวดลอม
ผูถือหุน
พนักงาน

ลูกคา

ผูม
้ ส
ี ่ วน
ได้เสี ย
ของ
GFPT

คูคา
ชุมชนและ
สังคม
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ตารางแสดงความสัั มพัั นธ์์ระหว่่างองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริษัทฯ สามารถจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง),
ผู้ถือหุ้น, ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ลููกค้้า

พนัักงาน

คู่่�ค้้า

ช่่องทางการสื่่�อสาร

ความต้้องการ / ความคาดหวััง

แนวทางการตอบสนองของบริิษััทฯ

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ

• สิินค้้าดีี

มีีคุุณภาพ ปลอดภััย
ได้้มาตรฐาน
• กำำ�หนดราคาด้้วยความยุุติิธรรม
• ส่่งมอบสิินค้้าภายในกำำ�หนดระยะ
เวลา
• รัักษาความพึึงพอใจของลููกค้้า
• การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในสิินค้้า
และผลิิตภััณฑ์์

• มุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพและมาตรฐานความ

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ

• ผลตอบแทนทั้้�งในรููปแบบค่่าจ้้าง

• เคารพสิิทธิิมนุุษยชน

• ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน

• ความซื่่�อสััตย์์

• กำำ�กัับดููแลกิิจการ

ของลููกค้้า
• ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• การพบปะ เยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า
ของผู้้�บริิหาร เพื่่�อเข้้าถึึง
ทุุกปััญหา และสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีอย่่างยั่่�งยืืน

ของพนัักงาน
• ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• การจััดอบรม พััฒนาความรู้้�
ส่่งเสริิมศัักยภาพ และความ
สามารถในการปฏิิบััติิงาน
• การจััดกิิจกรรม
แรงงานสััมพัันธ์์ต่่างๆ
• คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานบริิษััทฯ และคู่่�มืือ
จริิยธรรมธุุรกิิจ
• ประกาศคำำ�สั่่�ง/ข่่าวสาร
ต่่างๆ ที่่�ประชาสััมพัันธ์์ผ่่าน
บอร์์ดกิิจกรรม หรืือระบบ
อิินทราเน็็ต
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• เปิิดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานของ
บริิษััทฯ ให้้ชััดเจน
• ผู้้�บริิหารมีีการประชุุมร่่วมกัับ
คู่่�ค้้าเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน และเพื่่�อรัับ
ทราบปััญหา และหารืือถึึง
แนวทางแก้้ไขปรัับปรุุงกัับ
คู่่�ค้้า

เงิินเดืือน และสวััสดิิการต่่างๆ
• การจััดการสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานที่่�ดีี ปลอดภััย
ถููกสุุขอนามััย
• การฝึึกอบรมและพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงาน
• ความมั่่�นคงก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�
การงาน
• ความน่่าเชื่่�อถืือจากประวััติิการ
เกิิดข้้อพิิพาทแรงงาน
• การจััดการต่่อข้้อร้้องเรีียนและ
การเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน

โปร่่งใส ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• กำำ�หนดราคาด้้วยความยุุติิธรรม
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการค้้า
และเงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�อย่่าง
เคร่่งครััด ตรงต่่อเวลา
• ให้้ความร่่วมมืือในการป้้องกััน
ขจััดปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ทุุกรููปแบบ

ปลอดภััยตลอดห่่วงโซ่่อาหารของสิินค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้จาก
แหล่่งที่่�มาก่่อนถึึงมืือลููกค้้า
• ควบคุุมต้้นทุุนสิินค้้าเพื่่�อการกำำ�หนดราคาเป็็นไป
อย่่างยุุติิธรรม
• มุ่่�งพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืน รวม
ทั้้�งจััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตาม
ข้้อตกลงที่่�ได้้ให้้ไว้้กัับลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด ด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและ
แรงงานอย่่างเป็็นธรรมเสมอภาค และเท่่าเทีียม
• มีีการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ มาตรฐานการให้้ผล
ตอบแทนที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม
• จััดให้้มีีการพััฒนาศัักยภาพส่่งเสริิมความรู้้�ในการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• เปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้พนัักงานและแรงงาน
ทุุกระดัับ สามารถแสดงความสามารถเสนอ
ความคิิดเห็็นในการปฏิิบััติิงานได้้
• จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ดีี ปลอดภััย
มีีการดููแลสุุขอนามััย ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตการ
ทำำ�งานของพนัักงานและแรงงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
• เคารพในสิิทธิิส่่วนบุุคคลของพนัักงานทุุกคน
เข้้าใจความต้้องการพื้้�นฐานของพนัักงานและ
แรงงานเพื่่�อสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีภายในองค์์กร
บริิหารงานด้้วยธรรมาภิิบาล
และปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจ
• จััดให้้มีีส่่วนงานตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบและควบคุุมการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อ
ต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
• แบ่่งปััน แลกเปลี่่�ยน ให้้ความช่่วยเหลืือทาง
เทคนิิค เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อถืือ และความไว้้
วางใจทางธุุรกิิจ พร้้อมด้้วยร่่วมกัันหาแนวทาง
การจััดการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�ถืือหุ้้น
�

ชุุมชนและสัังคม

ช่่องทางการสื่่�อสาร

แนวทางการตอบสนองของบริิษััทฯ

• การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

• ผลตอบแทนทางการเงิิน

• กำำ�กัับดููแลกิิจการ

• ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การคำำ�นึึงถึึง

• ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ

• ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การคำำ�นึึงถึึง

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม

(เงิินปัันผล และมููลค่่าหุ้้�น)
• การเปิิดเผยสารสนเทศต่่างๆ
ผลประกอบการที่่�ดีี และการจ่่าย
ตามหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงาน
เงิินปัันผลที่่�สม่ำำ��เสมอ
ทางการที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจการ
• การบริิหารงานด้้วยหลััก
• การเปิิดเผยช่่องทางติิดต่่อ
เลขานุุการบริิษััทและหน่่วยงาน ธรรมาภิิบาล
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
• ความโปร่่งใส และความถููกต้้อง
ของข้้อมููล
• การสื่่�อสารผ่่านนัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ผู้้�ได้้รัับอนุุญาต
แนะนำำ�การลงทุุนแก่่นัักลงทุุน
ทั่่�วไปจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
เป็็นประจำำ�
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์
และการพััฒนาชุุมชน
• จััดให้้มีีหน่่วยงานชุุมชน
สััมพัันธ์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบดำำ�เนิิน
การตั้้�งแต่่การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
การจััดหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
รวมถึึงการรายงานผลตาม
ลำำ�ดัับขั้้�น

และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ทั้้�ง
ลููกค้้า ชุุมชน สัังคม และหน่่วย
งานภาครััฐและภาคเอกชน
ที่่�ให้้การดููแลควบคุุมเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อม

สิ่่�งแวดล้้อม

ความต้้องการ / ความคาดหวััง

ชุุมชนและสัังคม ทั้้�งบริิเวณใกล้้
เคีียงและส่่วนรวม
• การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตรวมถึึง
การสร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน

สิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• มีีการจััดการภายในสถาน
ประกอบการ ไม่่ก่่อให้้เกิิดการ
แพร่่เชื้้�อโรค
• มีีการจััดการน้ำำ��ทิ้้�ง
และของเสีีย และการจััดการ
มลพิิษทางอากาศ

บริิหารงานด้้วยธรรมาภิิบาล
• ปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจ
• ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม ด้้วยความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
• หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์มีีหน้้าที่่�เปิิดเผย
ข้้อมููล ข่่าวสารต่่างๆ ที่่�ถููกต้้อง และมีีการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง

สัังคมอย่่างเคร่่งครััด
• กำำ�หนดขั้้�นตอน กระบวนการ และหน่่วยงาน
ผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน การ
ติิดตามผล และการรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
ตามลำำ�ดัับขั้้�น
• จััดกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ และการมีีส่่วนร่่วมให้้บริิษััทฯ สามารถ
เข้้าถึึงชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียง ทำำ�ให้้เกิิดการแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููล สร้้างความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกััน

ที่่�มีีการทบทวนความเหมาะสมสม่ำำ��เสมอ
• สร้้างจิิตสำำ�นึึก ส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรให้้มีี
ความรัับผิิดชอบ คำำ�นึึงถึึงเรื่่�องผลกระทบต่่างๆ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษา ป้้องกััน และ
จััดการต่่อทุุกกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สามารถ
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�
เกี่่�ยวกัับผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
การติิดตามผล
• กำำ�หนดหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ และการรายงาน
ต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา ตามลำำ�ดัับขั้้�น
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การวิิเคราะห์์ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถกำ�หนดเป็นประเด็นสำ�คัญ (Materiality)
และประเมินนัยสำ�คัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

S1 S4 S5
E1

S2
S3

ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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S6 G1

E2 S7
E4 E5

E3 S8

G2

ความสำคัญต่อบริษัทฯ

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

E1 : วััตถุุดิิบที่่�ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
E2 : การจััดการน้ำำ��
E3 : การจััดการของเสีีย
E4 : การจััดการคุุณภาพอากาศ
E5 : การจััดการพลัังงาน

ด้้านสัั งคม

S1 : สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
S2 : การดููแลและการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
S3 : อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
S4 : หลัักสวััสดิิภาพสััตว์์
S5 : คุุณภาพและความปลอดภััยของสิินค้้า
S6 : ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
S7 : ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้้า
S8 : พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชนและสัังคม

ด้้านเศรษฐกิิจและบรรษัั ทภิิบาล

G1 : การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
G2 : การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การส่่ งมอบคุุณค่่าและความรัับผิิดชอบขององค์์กร
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสีย่ งธุรกิจผนวกกับพันธกิจและกลยุทธ์ทีอ่ งค์กร
กำ�หนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และนำ�
ไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง ยังทำ�ให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นคำ�ตอบที่สร้าง
คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for EXCELLENCE”

GFPT aims for EXCELLENCE

ชุนชนและสังคม

ลูกค้า/
คู่ค้าธุรกิจ

พนักงาน

ั คม
สง

้

สิ่ งแวดล้อม

ฐก

ดล

อม

รษ

ว
สิ่ งแ

ิจ

สู่ความเป็นเลิศ

เศ

ผู้ถือหุ้น
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การผลิตอาหารด้วยเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
ด้วยความรับผิดชอบ
การผลิิต
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อ
ไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็น
หัวใจสำ�คัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอด
ระยะการดำ�เนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้า
เนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน้ำ�เพื่อ
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป แบบครบวงจร การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ทั น
สมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่
แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มี
ค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี้ยงไก่
เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต่ำ�ลง การตรวจ
รับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ
ขั้นตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของ
วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเนือ้ ไก่ของบริษทั ฯ ในทุกกระบวนการผลิต การพัฒนา
ของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
และผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี
มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ในฐานะผู้นำ�ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความสำ�คัญใน
เรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร”
เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญยิง่ ของการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกัน
คุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิต
ปลายทาง และสือ่ สารด้วยความรับผิดชอบ เพือ่ สร้างเสริมความรูใ้ น
เรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลักในการดำ�เนินงาน ดังนี้

กายภาพและชีีวภาพในแต่่ละ
์
รม
ฟา

าร
สัต
ว์

การทดสอบคุุณภาพทั้้�งทาง

ชำแหละและแปรรูป

ไก่

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ี้ ง
เลย

อา
ห
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิิ ต ตั้้� ง แ ต่่
การคััดเลืื อ กวััตถุุ ดิิ บ อาหาร
สััตว์์ ฟ า ร์์ ม เ ลี้้� ย ง ไ ก่่ แ ล ะ
กระบวนการผลิิต

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ระบบประกัันคุุณภาพ และความปลอดภััยอาหาร
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ในวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ชนิ ด จึ ง ได้ เ ชื่ อ มกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่
แปรรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุม
คุ ณ ภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ ม สู่ ผู้ บ ริ โ ภค และให้ มี ก ารทดสอบคุ ณ ภาพทั้ ง ทางกายภาพและชี ว ภาพในแต่ ล ะกระบวนการผลิ ต
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจำ�หน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของ
บริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการดำ�เนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจรของบริษัทฯ ที่สำ�คัญ
การรัับรองมาตรฐานด้้านคุุณภาพและความปลอดภััย ในปีี 2563

GMP (Good Manufacturing Practice)
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
ISO 9001: 2015 (Quality Management System)
ISO/IEC 17025: 2017
ISO 22000: 2018 (Food Safety Management System)
ISO/TS 22002-6

(Prerequisite programs on food safety - Part 6: Feed production)

Lloyd’s Register
McDonald’s Agricultural Assurance Program
Tesco Welfare Standard
มาตรฐานฟาร์์มรัับรองโดยกรมปศุุสััตว์์

GMP (Good Manufacturing Practice)
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
ISO 9001 (Quality Management System)
ISO 17025 (Competence of Testing Laboratories)
ISO 14001 (Environmental Management System)
HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
RSPO Supply Chain Certification Systems
BRC
Global Food Safety Standard:
The British Retail Consortium
Lloyd’s Register (Animal welfare)
EST 11(Export Establishment Certificate)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

โรงงานผลิิตอาหารสัั ตว์์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อทำ�หน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
สัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความ
แม่นยำ� และได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ยกระดัับคุุณภาพอาหารสัั ตว์์อย่่างยั่่�งยืืน

•

โรงงานอาหารสััตว์์ของเราทำำ�การผลิิตอาหารไก่่เนื้้�อและอาหาร
ไก่่พัันธุ์์� เพื่่�อใช้้เฉพาะในฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ของกลุ่่�มบริิษััทเท่่านั้้�น

•

สูู ต รอาหารไก่่ ไ ด้้ รัั บ การออกแบบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้ มีี
คุุณค่่าทางโภชนาการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับไก่่เนื้้�อของจีีเอฟพีีทีี

•

สููตรอาหารไก่่ของเราเป็็นสููตรธััญพืืช ที่่�มีีข้้าวโพด ถั่่�วเหลืือง
และเมล็็ดข้้าว เป็็นวััตถุุดิิบหลััก โดยไม่่มีีเนื้้�อสััตว์์ผสม

•

โรงงานอาหารสััตว์์เลืือกซื้้�อวััตถุุดิบิ อาหารสััตว์์ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ จาก
แหล่่งผลิิตที่่�มีีความรัับผิิดชอบ

•

โรงงานอาหารสััตว์์ มีีการควบคุุมกระบวนการผลิิตด้้วยระบบ
คอมพิิ ว เตอร์์ ใ นทุุ ก ขั้้�นตอน เพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า อาหารสัั ต ว์์ มีี
คุุณภาพที่่�ดีีสม่ำำ��เสมอ

โรงงานผลิิตอาหารสัั ตว์์ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลด้้านคุุณภาพและความ
ปลอดภััยอาหาร

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025
ISO 22000
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบ
ครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความสำ�คัญ
อย่างมาก ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน้ำ�
อย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัย
จากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อทำ�
หน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการปอ้ งกันโรค กำ�หนดและ
ควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลี้ยงไก่เนื้ออย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผน
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ
สัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การเสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่ดีี
� ให้้กัับไก่่

(Environmental Enrichment)

Environmental Enrichment ในการเลี้้�ยงไก่่ คืือ การเสริิม
สร้้างสวััสดิิภาพสััตว์์ให้้กัับไก่่ โดยการเสริิมสภาพแวดล้้อม
ที่่�ดีี เสริิมอุุปกรณ์์เพื่่�อให้้ไก่่แสดงพฤติิกรรมตามธรรมชาติิและ
สััญชาตญาณของสััตว์์ เช่่น จััดหากองฟางหรืือหญ้้าให้้ไก่่ได้้
เดิินหรืือนอน เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมให้้ไก่่กระตุ้้�นความแข็็งแรง
ของร่่างกาย ลดความเครีียดในไก่่ได้้

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

GFPT มุ่่�งเน้้นการเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อตามหลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์

Closed House with
Evaporative System

Free of Growth
Hormone

Animal Care

Animal Welfare

Farm Enrichment

เลยงไก่
ี้
แบบปล่อยอิสระใน
โรงเรื อ นปิ ดปรั บ อากาศ
ด้วยระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

ปราศจากการใช้ ฮ อร์ โ มน
เพื่ อการเร่งการเจริญเติบโต

ยึ ด หลั ก สวั ส ดิ ภ าพสั ตว์
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ล
อย่างใกล้ชด
ิ ของสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์ม

ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รบ
ั การ
ปฏิ บั ติ ต ามสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์
ปี กสำ�หรับการผลิตไก่เพื่ อส่ง
ออก (Genesis GAP)

เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
่ ใี นโรงเรือนด้วยอุปกรณ์
ทีด
ต่ า งๆ เพื่ อให้ ไ ก่ ไ ด้ แ สดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติ
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รายงานประจำ�ป
ปีี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการดำ�เนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำ�หรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็น
มาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าสำ�หรับการผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการทุกขั้นตอนโดยคำ�นึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิว
และกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน้ำ�เพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง)
มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็น
อยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับ
ไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)
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จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน
สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูล และการฝึกอบรม
พนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสาร
ตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

หลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์ 5 ประการ (Five Freedoms)

1
2
3
4
5

อิิสระจากความหิิว และความกระหาย

ไก่ที่เลี้ยงมีอิสระจากความหิว กระหาย และการให้
อาหารไก่ท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการท่ี ดี

อิิสระจากความรู้้�สึึก ไม่่สบาย

ไ ก่ ที่ เ ลี้ ย ง มี อิ ส ร ะ จ า ก ค ว า ม ไ ม่ ส ะ ด ว ก ส บ า ย
อั น เนื่ องมาจากสภาวะแวดล้ อ ม มี ก ารระบาย
อากาศในโรงเรือนที่ ดีและไม่เลี้ ยงเบียดเสี ยดหนา
แน่นจนเกินไป

อิิสระจากความเจ็็บปวด บาดเจ็็บ และเป็็นโรค

ไก่ท่ี เลี้ ยงมีอิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ
หรือเป็ นโรค โดยมีระบบการป้ องกันโรคที่ ดี และใช้
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

อิิสระในการแสดง พฤติิกรรมตามปกติิ

ไก่ ที่ เลี้ ยงมี อิ สระการเป็ นอยู่ อย่ า งธรรมชาติ
และมีความสบายตามธรรมชาติของไก่

อิิสระจากความกลััว และความทุุกข์์

ไก่ ท่ี เลี้ ยงมี อิ ส ระจากความกลั ว และความทุ ก ข์
ทรมาน ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำ�ให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ
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โรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่
การประกัันคุุณภาพและความปลอดภััย

QUALITY
CONTROL

ไกเนื้อ

ไกสด

ตรวจสอบสุขภาพ

ตรวจสอบน้ำหนัก, สารปนเปอน

ช�้นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

บรรจุภัณฑ

ตรวจสอบโลหะ, สิ่งแปลกปลอม

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ตรวจสอบอุณหภูมิ, ตรวจสอบสี

บรรจุกลอง

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีความสำ�คัญมากเนื่องจากเป็นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของยาปฏิชีวนะ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025: 2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากนั้นได้มีการขยายงาน
และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ
ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และ
ยังได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่ที่ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการจัดการสารเคมี และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผล
การทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ�เช่นเดิม
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ที่ มี ค วามสามารถตามข้ อ กำ � หนดคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025: 2017 ของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติ
การที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของ
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถ
ใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการ
ขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้

มาตรฐานสากลที่่ใ� ช้้ในการรัับรองความสามารถของห้้อง
ปฏิิบััติิการทดสอบและสอบเทีียบ

ISO/IEC
17025
ตรวจสอบย้้อนกลัับ
ได้้จากแหล่่งที่่ม
� าก่่อนถึึงมืือผู้้�บริิโภค

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและ
กระจายสินค้าสู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงทำ�ให้สามารถติดตาม
สถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบ
ว่ามีปญ
ั หาใดๆ เกิดขึน้ กับลูกค้าและผูบ้ ริโภค อันมีสาเหตุมาจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะทำ�การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
Lot Number

คูคา / ลูกคา

ระบบตรวจสอบยอนกลับ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกทีส่ �ำ คัญในการตอบ
สนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีด
ความสามารถของการดำ�เนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์
ของบริ ษั ท ฯ สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน
(Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิต
ของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย และ
ผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน
สากล ทำ�ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยัง
กระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑไกสด

ฟารมไกเนื้อ

อาหารไก
บารโคด

วัตถุดิบ
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ระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นมาตรการ
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุก
ขั้นตอน อาทิเช่น
อาหารไก่่

บริษทั ฯ มีผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพือ่ ทำ�การวิจยั และพัฒนาสูตรอาหาร
สัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ทีท่ นั สมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
การเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) มี
ระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์
พาหะนำ�โรคต่างๆ ตลอดจนนำ�ระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่
ของไก่เนื้อ
บุุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดสำ�หรับการเข้าฟาร์มของบุคลากร
และยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านนํ้า
ยาฆ่าเชื้อ อาบนํ้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่าน
การฆ่าเชือ้ เช่นเดียวกัน เพือ่ มัน่ ใจได้วา่ จะไม่มพี าหะนำ�โรค ฝุน่ ละออง และสิง่ ปนเปือ้ นจาก
ภายนอกเข้าไปทำ�อันตราย และก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม

ระบบคอมพาร์์ทเมนต์์
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย
พ.ศ. 2554 ดังนี้
• จั ด ให้ มี ม าตรฐานการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Biosecurity
Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ
HACCP สำ�หรับโรคไข้หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบ
ฟาร์ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม
• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
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จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสากล ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่
ดีจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีและมี
คุณภาพให้แก่ลูกค้า
ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ทั้้�งในประเทศและลููกค้้าต่่างประเทศเฉลี่่�ย

95%

เปาหมาย > 93%

2561 2562

2563

95%

95%

95%

เปาหมาย > 93%
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

3. การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติสิ่่
ิ � งแวดล้้อม
นโยบายสิ่่� งแวดล้้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษทั ฯ จึงแสดงเจตจำ�นงทีจ่ ะบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมไว้ ดังนี้
“ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายการส่่ งเสริิมให้้มีีการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิ ทธิภ
ิ าพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและ
สร้างจิตสำ�นึกแก่พนักงาน รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการดำ�เนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำ�เนินงานตามบทบาท
หน้ า ที่ แ ละตามกฎหมายกำ � หนด จากนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานการจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการ
จัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการ
สื่อสารถึงการดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก

การจััดการทรััพยากรและสิ่่� งแวดล้้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่สำ�คัญ
ของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ทรััพยากรน้ำำ� GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 303-1, GRI 303-3

พลัังงาน GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-1, GRI 302-4

ทรั พ ยากรน้ำ � เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ในกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่
แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้น้ำ�อย่าง
เหมาะสมในทุกขัน้ ตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการ
ใช้น�้ำ เพือ่ นำ�มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น�้ำ อย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนา
วิธกี าร ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพือ่ ลดปริมาณการใช้น้�ำ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�ให้คุ้มค่ามากที่สุด

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผน
การควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงาน
น้อยที่สุด

โดยในการใช้น้ำ�เพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการ
ใช้น้ำ�ทั้งจากน้ำ�ประปาและน้ำ�บาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
ใช้น้ำ�บาดาลจากสำ�นักควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรน้ำ�
บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน
3,500 ลูกบาศก์เมตร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำ�จำ�นวน 1.875 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งลดลง 9.76% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งถือว่าในปีนี้ บริษัทฯ
มีการวางแผนการใช้น้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปริิมาณการใช้้น้ำำ�

สัั ดส่่ วนการใช้้น้ำำ�จากแหล่่งน้ำำ�ต่่างๆ
และปริิมาณการใช้้น้ำำ�ประปา
และน้ำำ�บาดาล ในปีี 2563

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED ที่ประหยัดพลังงาน, การใช้ระบบ
ประชุมทางไกลทางจอภาพ (VDO Conference), มีการควบคุม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าใน
โรงงาน และมีมาตรการในการเปลี่ยน Bare Compressor แทน
เครื่องเดิม ซึ่งช่วยทำ�ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวม
ถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำ�นวน 58.19 ล้าน
กิโลวัตต์ ลดลง 7.80% จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่
69% ใช้ในระบบทำ�ความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และ 19% ใช้
ในกระบวนการผลิต
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้ า
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การอนุุรัักษ์์ พลัังงาน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-4

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยกำ�หนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงานบริษัทฯ ดำ�เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่าง
ต่อเนือ่ งให้เหมาะสมกับธุรกิจ กำ�หนดแผนเปา้ หมายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดมาตรการ และ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการ
พลังงาน และให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดำ�เนินงานด้านพลังงานเป็นประจำ�ทุกปี
สัั ดส่่ วนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้ าแยกตามระบบ ในปีี 2563

การจััดการมลพิิ ษและของเสีีย
มลพิิ ษทางอากาศ

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 305-7

บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบกำ � จั ด มลพิ ษ ก่ อ นปล่ อ ยออกสู่ ภ ายนอก
โรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออก
สู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยผู้ที่รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำ�การตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ในปี 2563 ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศ
ทั้งปริมาณฝุ่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ พบ
ว่าระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศของโรงงานมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้
ปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มลพิิ ษทางเสีียง
บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient
noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงาน
เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียง
ที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด ดำ�เนิน
การตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
ในปี 2563 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดไว้ทั้งหมด

ผลการตรวจวััดปริิมาณการปล่่อยสารเจืือปนในอากาศ

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ของเสีีย

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

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายกำ�หนด และมีระบบปอ้ งกันการปนเปือ้ นสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำ�จัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการ
ของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง
การจัดทำ�ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกำ�จัดโดยผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตราย
ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปื้อน
และน้�ำ มันหล่อลืน่ ใช้แล้ว ส่งกำ�จัดกับบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตาม
กฎหมาย โดยวิธีการกำ�จัดจะมีทั้งนำ�มารีไซเคิล และฝังกลบ
• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย)
เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
กำ�จัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล
ทั้งการคัดแยกเพื่อจำ�หน่ายต่อ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลือง
และปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

สรุุปปริิมาณของเสีีย

จำำ�นวนขยะถุุงพลาสติิกต่่อปริิมาณผลผลิิตสิินค้้า(พัันใบ/ตััน)

15.26

13.54

1,754

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของกฎหมายกำ�หนด รวมถึงมีเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบำ�บัดน้ำ�เสีย และมีการ
ติดตามและวัดผลคุณภาพน้ำ�ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมี
การใช้ระบบการบำ�บัดน้ำ�เสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge
Blanket (UASB) และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพ
น้ำ�ทิ้งที่เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คัญกับการนำ�น้ำ�เสียที่ผ่าน
การบำ�บัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และข้อกำ�หนดของ
ลูกค้า จึงทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณ
น้ำ�เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่
บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง
7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ผ่านการบำ�บัดและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำ�ทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,500
ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน้ำ�ทิ้งที่นำ�กลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 300
ลูกบาศก์เมตร / วัน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2,185

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 303-3, GRI 306-1

1,755

มลพิิ ษทางนํ้้า

2561

2562

2563

12.01

ลดลง

19.75%

เมื่อเทียบจำนวนขยะถุงพลาสติก ป 2562
จำนวนถุงทิ้ง (พันใบ)

จำนวนถุงทิ้ง (ใบ) /ปร�มาณผลผลิต (ตัน)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

4. การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติสั
ิ ั งคม
การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
นโยบายด้้านแรงงานสัั มพัั นธ์์

นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน

บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานโดยเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ มี
ข้อยกเว้น และจัดสภาพการทำ�งานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแล
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความ
เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็นทีพ่ ึง่ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี

บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ พนักงาน ชุมชน
สังคม คู่ค้า และคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท รวม
ถึ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และไม่กระทำ�การใดที่จะก่อให้เกิดการละเมิด
หรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้อง
ตามหลั ก กฎหมายและมาตรฐานสากลที่ สำ � คั ญ อาทิ ปฏิ ญ ญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights: UDHR) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญาณว่าด้วย
หลักการและสิท ธิขั้นพื้นฐานในการทำ� งานขององค์การแรงงาน
ระหว่ า งประเทศ (The International Labor Organization
Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work: ILO) เป็นต้น รายละเอียดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียม
กันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ
ทั้งในเรื่องของการกำ�หนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้าย
พนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมอื แรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัด
ทำ�แผนการดำ�เนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 414-1

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นโยบาย Social Accountability
บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรดำ�เนินธุรกิจต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานสากล
“เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ทำ�งานในระบบ Social Accountability” โดยมีการกำ�หนดนโยบาย Social
Accountability ไว้คอื “ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อกำ�หนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผูป้ ระกอบการต่อพนักงาน”

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตน
ว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour
Practices: GLP), ได้ประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย
ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 (SelfDeclaration TLS 8001-2010), เป็นสมาชิก SEDEX (องค์กรการ
คุ้มครอง และความปลอดภัยในที่ทำ�งาน) และร่วมมือกับองค์กร
NGO Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงานทางการ
ภายนอก แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุก
บริิษััทฯ ปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
และบุุคลากรทุุกระดัับอย่่าง
เป็็นธรรม เท่่าเทีียมกััน และ
ไม่่ละเมิิดสิิ ทธิิมนุุษยชน

ระดับอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ
อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททาง
กฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส
การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการดำ�เนินธุรกิจการค้า
แต่ประการใด
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การจ้้างงาน

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำ�กัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2563 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จำ�นวน 5,027 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย

เปาหมาย < 3.50%

มากกวา 50 ป

2% 40% 32% 18% 8%

สัดส่ วนพนักงาน
แยกตามเพศ
สัดส่วนพนักงาน

56
%
หญิง

50% 50%
57% 43%

อัตราการเข้า - ออก

แยกตามอายุการทํางาน

1.78%

1.85%

2561

2562

2.07%

2.07%
น้อยกว่า

มากกวา 10 ป

53
%
ไทย

มากกวา 5-10 ป

เปาหมายที่วางไว

2-5 ป

5,027
คน

รายวัน
รายเดือน

44
%
ชาย
พนักงานทัง
้ หมด

41-50 ป

80

%
รายเดือน

31-40 ป

นอยกวา 20 ป

สัดส่ วนพนักงาน
แยกตามประเภท
การจ้างงาน

ประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงาน

แยกตามอายุพนักงาน

20-30 ป

20
%
รายวัน

นอยกวา 2 ป

100

สัดส่ วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

47%
ตางชาติ
อััตราการเข้้า - ออก (Turnover Rate)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-1

อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2563
เฉลี่ย 2.07% เพิ่มขึ้น 0.22% จากปี 2562 แต่น้อยกว่า 3.50%
ตามเป้าหมายที่วางไว้

อััตราการคงอยู่่�ของพนัักงานหลัังการ
ใช้้สิิ ทธิล
ิ าคลอด GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-3
ในปี 2563 พนักงานหญิงจำ�นวน 2,810 คน มีพนักงานหญิงใช้
สิทธิลาคลอด 125 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิกลับเข้าทำ�งานตาม
ปกติจำ�นวน 94 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการ
ใช้สิทธิลาคลอด 75% ของพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอด

2563

อัตราการคงอยูข
่ องพนักงาน
หลังการใช้สิทธิลาคลอด

75%

คงอยูหลังคลอด

23% 34% 17%

26%

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

อััตราการหยุุดงานจากการบาดเจ็็บ

อั ตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง/ปี)

42 25 26

83 93 67

2561 2562 2563

2561 2562 2563

หยุดงานเกิน 3 วัน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

5

2

0

2561 2562 2563
ไมหยุดงาน

อััตราการบาดเจ็็บที่่�มีีการหยุุดงาน (ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน)

9.76

6.47

6.47

10.01

เปาหมาย < 10.00

2561

2562

2563

ครั้ง

/ 1 ลานชั่วโมงการทํางาน

67

บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุด
งาน ไว้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน โดยใช้อัตราการ
บาดเจ็บทีม่ กี ารหยุดงานของปีกอ่ นหน้าเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดเป้า
หมาย ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน
6.47 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน ซึ่งถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้

67

57

ในปี 2563 อั ต ราการหยุ ด งานจากการบาดเจ็ บ ลดลงจาก
ปี 2562 และไม่พบการเสียชีวิตจากการทำ�งาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และนำ�มาป้องกันและแก้ไข
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจากการ
บาดเจ็บด้วย นอกจากนี้มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

56

การส่่ งเสริิมและพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิ การ (คน)

2561

2562

2563

คน

นโยบายการส่่ งเสริิมผู้้�พิิการ
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-9

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลด
ภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำ�คัญในการเสริมสร้างทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ
ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ วัยแรงงาน ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำ�หนดมาตรการสำ�คัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำ�ของคนพิการ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา
35 โดยมีการรับผู้พิการเข้าทำ�งานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้
สัมปทานจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ
และผู้ดูแลคนพิการ รวมจำ�นวน 67 คน โดยมีการรับผู้พิการเข้า
ทำ�งานมากกว่า อัตราส่ว นระหว่า งคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ
100 คน ตามที่กฎหมายกำ�หนด
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การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน, การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ประจำ�ปี 2563, ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2563, ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำ�ปี 2563

นโยบายความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-1

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความ
รู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำ�การใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้า) รวมถึง ดูแล
สถานที่ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เนือ่ งจากในปีทีผ่ า่ นมา มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส่ง
เสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ละวิธกี ารปอ้ งกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการปฏิบัติในสถานที่ทำ�งาน
และในพื้นที่สาธารณะ มีจุดตรวจคัดกรองด้วยเครื่อง Thermo
scan เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิในร่างกาย และให้พนักงานทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้
มีการทำ�ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการดูแลระบบรักษา
ความสะอาดของสถานประกอบการ โดยการทำ�ความสะอาดจุดที่
มีความเสี่ยง ดูแลระบบรักษาความสะอาดของสถานประกอบการ
และที่พักของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
สามารถดำ�เนินงานได้ โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและสุขภาวะ
อนามัยของทุกคนในบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การป้้องกัันโรคร้้ายแรง
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ
โดยการให้ความรู้ การให้คำ�ปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากร
เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่
พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดำ�เนินแผนป้องกันโรคระบาดโดย
การฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำ�ทุกปีอีกด้วย

การป้ องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5

บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี จิ ต สำ � นึ ก ด้ า นความ
ปลอดภั ย ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก อบรมและส่ ง เสริ ม ให้
พนั ก งานทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความ
เสี่ ย งจากการทำ � งาน เพื่ อ จั ด ทำ � แผนป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ดำ�เนินโครงการสร้างจิตสำ�นึกด้าน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1) โครงการ NEAR MISS

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � แผนป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน
เน้นการค้นหาสาเหตุป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และส่ง
เสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน
2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของสำ�นักงาน และบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนั ก งานให้ ต ระหนั ก ถึ ง อุ บั ติ เ หตุ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน
4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ านและวิธปี ฏิบตั ิ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการทำ�วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยทีค่ วรรู้ วิธกี ารปอ้ งกันเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
โดยจะจั ด ทำ � ขึ้ นเป็น ประจำ� ทุกเดือ น มีการสื่อ สารผ่า นทาง
Intranet ของบริษัทฯ และยังจัดทำ�เป็นวารสารแจกให้กับ
พนักงานทั่วไป

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้กำ�หนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
ช่่องทางการรัับเรื่่�อง

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของ
เรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ตู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ภายในโรงงาน
2. หน้้าเว็็บไซต์์ภายในของบริิษััทฯ

ซึ่ ง ข้ อ มู ล การร้ อ งเรี ย นจะส่ ง มายั ง ฝ่ า ยบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ที่ ไ ด้ รั บ และแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดำ � เนิ น การสอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งเรี ย นและดำ � เนิ น การ
แก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผล
ความคื บ หน้ า เป็ น ระยะซึ่ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะแจ้ ง ผลการ
ดำ � เนิ น งานภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
มาตรการคุ้้ม
� ครองและรัักษาความลัับ
ของผู้้�ร้้องเรีียน

เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ร้ อ งเรี ย นและผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่
กระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับ
ผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม รวม
ถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำ�หรับพนักงาน
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น ประกันสังคม และนอก
เหนือจากที่กฎหมายกำ�หนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้
แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือสำ�หรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงิน
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำ�หรับค่าพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสำ�หรับ
บุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การคำ�นึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอก
เหนือเวลาการปฏิบตั งิ าน ก็เป็นสิง่ สำ�คัญทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึง โดย
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ทำ�งาน
จำ�นวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า
1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภค
ต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มี
มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตร
หลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

การพัั ฒนาความรู้้�ศัักยภาพของพนัักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน
ให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้
รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อน
ตำ�แหน่งจากภายใน และมีการประเมินผลการทำ�งาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญสำ�หรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นกระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ การกำ�หนด
บทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำ�หนดผลตอบแทนที่
เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การ
พัฒนาระบบการประเมินและเพิม่ สมรรถนะการทำ�งานของพนักงาน
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ภาวะผู้นำ�พลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ
เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5, GRI 404-1

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้
ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน
นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
องค์กร

ชั่่�วโมงการอบรมพนัักงานในปีี 2563

ชั่่�วโมงการอบรมพนัักงานเฉลี่่�ย (ชั่่�วโมง / คน / ปีี)

จำำ�นวนชั่่�วโมงในการอบรมพนัักงาน (ชั่่�วโมง)

จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม

2561

2562

2563

612,002

695,600

656,183

131
ชั่วโมง/คน

131

ชั่่�วโมง

129

656,183

ในปี 2563 บริษัทฯ มีจำ�นวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด
656,183 ชัว่ โมง ซึง่ คิดเป็นชัว่ โมงการอบรมพนักงานเฉลีย่ อยูท่ ี่ 131
ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทั ก ษะที่ จำ � เป็ น เช่ น นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และการ
คอร์รปั ชัน, การอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้น, การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน, ระเบียบปฏิบัติงานการจัดการข้อกำ�หนดกฎหมาย
ด้านแรงงาน, การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้า,
ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และพื้น
ฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ เป็นต้น

95

การฝึึกอบรม

2561

2562

2563

105

106

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมพั ฒนาเยาวชน ชุมชน และสั งคม
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 413-1

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำ�เนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุปได้ดังนี้
1. ส่ งเสริมเยาวชน เพื่ อสั งคมที่ดี มีคุณภาพ

2. สร้้างสัั งคมที่่ดีี
� หนึ่่�งในภารกิิจที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงตระหนักถึงความสำ�คัญของเด็กและเยาวชน
โดยการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ,
การมอบทุ น พร้ อ มอุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชนอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บตุ รพนักงาน
กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงานที่ดี
อย่างยิ่งแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคม
ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
ความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ
ต่างๆ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 77 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวม 45 แห่ง และกิจกรรมส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น บริจาคให้ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุน
การศึกษาพัฒนาโรงเรียนในถิน่ ธุรกันดาร, สนับสนุนโครงการต่างๆ
เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
กิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนั บ สนุ น ผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คมในถิ่ น
ชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ
และมีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมี
การดำ�เนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นเอง และ/
หรือผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่ง
การจัดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีการพูดคุย และ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและ
ผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ นอกจาก
นี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ทำ�ร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปี
2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 46 กิจกรรม เช่น มอบ
ชุดป้องกันสารเคมี (PPE) แว่นตา (PPE) และ Face Shield ให้
โรงพยาบาลหนองใหญ่ โรงพยาบาลบ้ า นบึ ง และโรงพยาบาล
ศิริราช, บริจาคอาหารและของใช้จำ�เป็นให้แก่ “ตู้ปันสุข” กับ อบต.
บางเสาธง, สนับสนุนซื้ออุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พร้อมแป้น
พิมพ์อักษรเบลล์ แก่สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร, บริจาคเงิน
ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน อบต.หนองไผ่แก้ว,
สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.
เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นต้น

กิิจกรรมวัันเด็็ก, มอบผลิิตภััณฑ์์ไก่่แปรรููปแก่่โรงเรีียนและชุุมชน, มอบชุุดป้้องกัันสารเคมีี(PPE) แว่่นตา(PPE) และ Face Shield ให้้โรงพยาบาลหนองใหญ่่ โรงพยาบาลบ้้านบึึง และโรงพยาบาลศิิริิราช, มอบ
เงิินบริิจาค และไข่่ไก่่ เพื่่�อช่่วยเหลืือการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

3. ทำ�นุบำ�รุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวั ฒ นธรรมเป็ น สถาบั น ทางสั ง คมที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง มี
อิทธิพลในการกำ�หนดความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบ
วิถชี วี ติ ของบุคคลในสังคม บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ สังคมไทยมีศาสนา
เป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความสำ�คัญกับ
การมุ่งมั่นส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรม
ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ

การเป็ นสมาชิกของสมาคม

GRI-102-12, GRI 102-13

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการ
ส่งออก” ผู้ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการผู้ทำ�ฟาร์มเลี้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และ
ผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อส่งออก โดยสมาคมฯ จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทความวิชาการและงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่
และผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไป
ตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและ
แนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึงทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพในการเจรจา
ข้อตกลง แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิกสมาคมฯ สามารถ
ช่วยประสานความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิกได้ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้
อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศให้มคี วามมัน่ คงขึน้ ช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมทัง้ ในเรือ่ งการจ้างงานและคุณภาพ
ชีวติ จากสินค้าบริโภคทีม่ คี ณ
ุ ค่า รวมถึงช่วยในเรือ่ งการดำ�เนินธุรกิจทีค่ �ำ นึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างมีจริยธรรม
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 414-1

บริ ษั ท ฯ มี ก ารกำ � หนดนโยบายจริ ย ธรรมความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ โดยตระหนั ก ถึ ง การบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อ กำ � หนดมาตรฐานสากล ซึ่ ง ให้ คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ ลงนามปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้าธุรกิจ โดยครอบคลุมในเรื่องการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การจ้างงาน
อย่างถูกกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำ�งาน การจัดการต่อสภาพ
แวดล้อม และการมีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจาก
คู่ค้า โดยมีการจัดทำ� Supplier Self-Assessment เพื่อเป็นการจัด
ลำ�ดับคู่ค้ารายสำ�คัญที่มีนัยต่อความเสี่ยงของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ทางการเงิิน
GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 201-1
รายได้้จากการขายรวม

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

(ล้้านบาท)

กำำ�ไรสุุทธิิ

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

อัตรากำไรสุทธ� (%)
กำไรสุทธ� (ลานบาท)

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)
กำไรขั้นตน (ลานบาท)

14%

9.0%
14.4% 14.6%

7.0%

รายได้้แยกตามประเภท

ส่่ งออกแยกตามประเทศ

สงออก

1,038
1,195

2561 2562 2563
ส่่ งออกแยกตามประเภทสิิ นค้้า

ช�้นสวนไกสด

ญี่ปุน

อื่นๆ

10

จ�น

19

%

%

22

40

%

40

%

%

60

%

81

28

%

%

สหภาพยุโรปและอังกฤษ

เงิินปัันผล

2561 2562 2563
มูลคาทางบัญช� (บาท/หุน)
สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

2561 2562 2563
EBITDA Margin (%)
EBITDA (ลานบาท)

30.2%

2560 2561 2562
อัตราการจายเง�นปนผล (%)
เง�นปนผล (บาท/หุน)

141.38

162.23

21.0%

0.20

22.6%

0.30

2,659

14,709

13,615

16.0%

17.0%

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล (ล้้านบาท)

0.25

20.6%

11.73

2,860

10.86

EBITDA

2,979

มููลค่่าหุ้้�นทางบััญชีี

ไกปรุงสุก

230.54

ในประเทศ

10.15

2,110

2,383
2,420

16,864

16,647

16,928

16,693

16,467

17,829

16,692

14,471

2561 2562 2563

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1,352

6.1%

14.3%

12,726
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561
ล้านบาท

ปีี 2563

ปีี 2562

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,240.09

6.84

1,087.26

5.78

1,187.46

5.82

974.80

5.38

889.86

4.73

715.06

3.50

3,527.98

19.46

3,716.83

19.75

3,798.30

18.61

27.15

0.15

19.60

0.10

37.00

0.18

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

5,770.02

31.83

5,713.54

30.36

5,737.82

28.11

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

2,687.52

14.82

2,891.82

15.37

3,159.11

15.48

ไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�

104.49

0.58

99.90

0.53

101.98

0.50

ไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

396.12

2.18

438.39

2.33

402.34

1.97

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

349.77

1.93

346.91

1.84

340.52

1.67

8,447.16

46.59

9,038.06

48.02

10,045.27

49.22

-

-

-

-

379.48

1.86

275.85

1.52

180.28

0.96

118.29

0.58

98.73

0.55

111.20

0.59

124.95

0.61

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

12,359.64

68.17

13,106.56

69.64

14,671.94

71.89

รวมสิินทรััพย์์

18,129.66

100.00

18,820.10

100.00

20,409.77

100.00

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (ต่่อ)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561
ล้้านบาท

ปีี 2563

ปีี 2562
ร้้อยละ

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ร้้อยละ

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

1,380.00

7.61

830.00

4.41

700.00

3.43

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

1,143.42

6.31

982.01

5.22

1,080.43

5.30

9.17

0.05

9.17

0.05

9.76

0.04

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

300.00

1.66

-

-

553.00

2.71

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

155.59

0.85

115.83

0.62

172.54

0.85

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

2,988.18

16.48

1,937.02

10.29

2,515.73

12.33

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

1,760.00

9.71

2,594.40

13.79

2,160.00

10.58

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

520.12

2.87

551.45

2.93

568.12

2.78

รายได้้ค่่าเช่่ารัับล่่วงหน้้า

115.93

0.64

106.76

0.57

98.00

0.48

-

-

-

-

344.35

1.69

19.24

0.10

15.43

0.08

14.14

0.07

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

2,415.29

13.32

3,268.03

17.36

3,184.61

15.60

รวมหนี้้�สิิน

5,403.47

29.80

5,205.05

27.66

5,700.34

27.93

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

12,726.19

70.20

13,615.04

72.34

14,709.43

72.07

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

18,129.66

100.00

18,820.10

100.00

20,409.77

100.00

รายได้้ค่่าเช่่ารัับล่่วงหน้้าที่่�ถึึงกำำ�หนดรัับรู้้�ในหนึ่่�งปีี

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561
ล้านบาท

ปีี 2563

ปีี 2562
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

16,647.02

98.25

16,863.74

98.42

14,471.02

96.59

296.85

1.75

270.64

1.58

511.05

3.41

รวมรายได้้

16,943.87

100.00

17,134.38

100.00

14,982.08

100.00

ต้้นทุุนขาย

(14,263.56)

(84.18)

(14,443.47)

(84.30)

(12,361.50)

(82.51)

(1,372.02)

(8.10)

(1,406.57)

(8.21)

(1,323.46)

(8.83)

(15,635.58)

(92.28)

(15,850.04)

(92.50)

(13,684.95)

(91.34)

71.13

0.42

255.90

1.49

354.92

2.37

1,379.42

8.14

1,540.24

8.99

1,652.04

11.03

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(78.74)

(0.46)

(79.39)

(0.46)

(91.03)

(0.61)

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(252.24)

(1.49)

(257.80)

(1.50)

(204.02)

(1.36)

กำำ�ไรหลัังภาษีีเงิินได้้

1,048.44

6.19

1,203.05

7.02

1,356.99

9.06

(10.47)

(0.06)

(7.60)

(0.04)

(5.27)

(0.04)

1,037.97

6.13

1,195.45

6.98

1,351.73

9.02

รายได้้จากการขาย
รายได้้อื่่�น

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้

ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรสุุทธิิ

งบกระแสเงิินสดของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

สำำ�หรับ
ั ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

2,478.04

2,021.24

2,549.54

(1,375.10)

(1,765.91)

(2,067.81)

(599.11)

(408.17)

(381.52)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)

503.83

(152.84)

100.21

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

736.26

1,240.10

1,087.26

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

1,240.09

1,087.26

1,187.46

(ล้้านบาท)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

อััตราส่่ วนทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับงบการเงิินรวมของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

1.93

2.95

2.28

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

0.72

0.99

0.74

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด 3 (เท่่า)

0.83

0.82

1.15

17.11

18.54

18.65

21

19

19

66.25

69.01

56.01

5

5

6

18.03

17.94

16.17

20

20

22

7

5

3

14.32

14.35

14.58

8.29

9.13

11.42

179.64

131.23

154.33

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ 14 (%)

6.13

6.98

9.02

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น 15 (%)
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน

8.37

9.08

9.54

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ 16 (%)

5.86

6.47

6.89

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร 17 (%)

18.97

19.62

19.17

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ 18 (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน

0.96

0.93

0.76

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 19 (เท่่า)

0.42

0.38

0.39

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 20 (เท่่า)

0.27

0.25

0.23

23.09

19.34

22.54

0.24

0.25

0.31

81.13

78.76

N/A *

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง 1 (เท่่า)
2

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า 4 (เท่่า)
5

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ 6 (เท่่า)
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย 7 (วััน)
8

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�การค้้า (เท่่า)
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย 9 (วััน)
Cash Cycle 10 (วััน)
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น 11 (%)
อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน 12 (%)
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร 13 (%)

21

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน 22 (เท่่า)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล 23 (%)

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุ :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) /
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย))
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
อัตรากำ�ไรขั้นต้น = (กำ�ไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = (กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน) x 100
อัตรากำ�ไรสุทธิ = (กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((กำ�ไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงาน
+ ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงานและลงทุน
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน /
(การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
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4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
4.1 ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก กิจกรรมการ
ผลิตเกิดการชะลอตัวไปพร้อมๆ กับกำ�ลังซื้อที่ลดลง ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ กำ�ลังการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ ลดลงจาก 24,000 ตันต่อปี เหลือ 12,000
ตันต่อปีในปี 2563 จากผลกระทบไฟไหม้ที่โรงงานแปรรูปปรุงสุกในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2563 จำ�นวน 14,471.02 ล้านบาท ลดลง
2,392.72 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 14.19 จากปี 2562 กลุม่ บริษทั มีก�ำ ไรขัน้ ต้นในปี 2563 จำ�นวน
2,109.53 ล้านบาท ลดลง 310.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.84 จากปี 2562 เนื่องจากราย
ได้จากการขายรวมลดลง
อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 จำ�นวน
354.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.69 จากปี 2562 ทำ�ให้กลุ่มบริษัท
มีกำ�ไรสุทธิในปี 2563 จำ�นวน 1,351.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.08 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 156.28
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.07 จากปี 2562
สำ�หรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.39 เท่า

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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4.2 ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้จากการขายรวม

GRI 102-6

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2563 จำ�นวน 14,471.02 ล้านบาท ลดลง 2,392.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.19 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว โดยมีรายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2563 จำ�นวน
6,744.55 ล้านบาท ลดลง 1,858.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.60 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปลดลง รายได้จาก
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปี 2563 จำ�นวน 4,707.56 ล้านบาท ลดลง 380.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.49 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณ
ขายไก่เนื้อลดลง ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2563 จำ�นวน 3,018.91 ล้านบาท ลดลง 153.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
4.82 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณขายอาหารสัตว์บกลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึ้น
โดยรายได้จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 46.61 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 32.53 และธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
20.86 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2563

ธุุรกิิจอาหาร

รายได้้จากการขายรวมในปีี 2563

14,471

ล้านบาท

สัั ดส่่ วนรายได้้จากการขายรวมในปีี 2563

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว

20.86

%

46.61

%

รายได้จากการส่งออกลดลง 1,345.75 ล้านบาท จากปริมาณส่ง
ออกไก่แปรรูปลดลงร้อยละ 36.25 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ และสหภาพยุโรป รายได้จากการขายชิ้น
ส่วนไก่ในประเทศ ลดลง 333.03 ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยและ
ปริมาณขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศลดลง และรายได้จากส่งออกทาง
อ้อม ลดลง 191.35 ล้านบาท จากราคาขายเฉลี่ยส่งออกทางอ้อม
ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จากเนื้อไก่ เพิ่มขึ้น 9.29 ล้านบาท จากปริมาณขายไส้กรอกไก่ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

32.53

%

ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว

ผลการดำำ�เนิินงานและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
รายได้
(ลานบาท)

17,000

16,864

16,000
15,000

-1,859

14,000

-381

-153

14,471

13,000
12,000
11,000
0

ป 2562

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจฟารม
เลี้ยงสัตว

ธุรกิจ
อาหารสัตว

ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจอาหาร ประกอบด้วยรายได้จากการ
ส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่ง
การขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
เนื้อไก่ เช่น ไส้กรอกไก่ ในปี 2563 ธุรกิจอาหารมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 46.61 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัท
มีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจำ�นวน 6,744.55 ล้านบาท ลดลง
จำ�นวน 1,858.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.60 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2562

ป 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสัั ตว์์

ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้น

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปี 2563 ประกอบด้วยราย
ได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) รายได้
จากการขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ และราย
ได้จากการขายไข่ไก่ Cage-Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.53 ของรายได้จากการขายรวม
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำ�นวน
4,707.56 ล้านบาท ลดลง 380.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.49
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2563 จำ�นวน 12,361.50
ล้านบาท ลดลง 2,081.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.41 จาก
ปี 2562 ในขณะที่กำ�ไรขั้นต้นในปี 2563 จำ�นวน 2,109.53 ล้านบาท
ลดลง 310.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.84 จากปี 2562
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง กลุ่มบริษัทมี
อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของรายได้
จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 85.65 ในปี 2562 ในขณะ
ที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 14.58
ของรายได้จากการขาย เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 14.35 ในปี 2562
กำำ�ไรขั้้�นต้้นและอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
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15.0%
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14.6%
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0

2,110

500

2,420
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2,383

1,000

2,778

8%

2,502

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีราย
ได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.86 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จำ�นวน 3,018.91
ล้านบาท ลดลง 153.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.82 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562

2,500

20%

12%

ธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์

3,000

24%

2,003

รายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ในปี 2563 ลดลง
472.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2562 จากปริมาณขายไก่เนื้อลดลง ในขณะที่รายได้จากการขาย
ลูกไก่ลดลง 40.53 ล้านบาท จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ย
ลูกไก่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายไข่ไก่ในประเทศ
เพิ่มขึ้น 120.82 ล้านบาท จากปริมาณขายไข่ไก่ Cage-Free ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
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2561

2562

2563

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

0

กำไรขั้นตน (ลานบาท)

รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลง 236.23 ล้านบาท
จากปริมาณขายอาหารสัตว์บกลดลง ร้อยละ 10.96 นอกจากนี้
รายได้จากการขายอาหารกุ้ง ลดลง 94.30 ล้านบาท จากปริมาณ
ขายอาหารกุ้งลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารปลา
เพิ่มขึ้น 122.66 ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น
ในปี 2563 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวน 511.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 240.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.83 จากปี
2562 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรับเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ จำ�นวน 199.04 ล้านบาท รายได้อื่นของกลุ่ม
บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.53 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.60 ในปี 2562
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ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

ต้้นทุุนทางการเงิิน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จำ�นวน 1,323.46 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 83.11 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 5.91 จากปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าขนส่งออกลดลงจากปริมาณส่งออกลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ
กลุ่มบริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.15 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.34 ในปี 2562

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้
กับสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมี
ต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน 91.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 11.64
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.66 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยอัตรา
ดอกเบีย้ เฉลีย่ ของต้นทุนทางการเงินในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.67
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.32 ในปี 2562 ต้นทุนทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของรายได้จากการขาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.47 ในปี 2562

ส่่ วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่ว
่ ม
ในปี 2563 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนรวม 354.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 99.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.69 จากปี 2562
โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งกำ�ไรเพิ่มขึ้นจาก บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey) มีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน
321.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 68.34 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
26.97 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณส่งออกไก่แปรรูป
ปรุงสุกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จำ�กัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 33.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 30.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,221.98 จากปี 2562
โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณส่งออกไก่สดแช่แข็งไปประเทศจีน
เพิ่มขึ้น

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ป ระกอบด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในปี 2563 กลุ่ม
บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้ จำ�นวน 204.02 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน
53.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.86 เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ในปี 2562 จำ�นวน 257.80 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 1,351.73 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 1.08 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำ�นวน 156.28 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13.07 จากปี 2562 ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวน 1,195.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และรับเคลมค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 กำ�ไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของรายได้จากการขาย เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 7.09 ในปี 2562

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจำ�หน่าย จำ�นวน 2,978.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน
118.77 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.15 เมือ่ เทียบกับปี 2562 จาก
การที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ EBITDA Margin ในปี 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 20.58 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 16.96
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กำำ�ไรสุุทธิิและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

กำำ�ไรก่่อนหัักค่่าเสื่่� อม ดอกเบี้้�ย ภาษีี
และค่่าตััดจำำ�หน่า
่ ย (EBITDA)
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อััตราผลตอบแทนผู้้�ถือ
ื หุ้้น
�
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 9.54 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 9.08 ในปี 2562 จากประสิทธิภาพในการ
ทำ�กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อย และมีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย จากปี 2562 ดังนี้

DuPont Analysis
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น15 (%)
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อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน12 (%)

8.29
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11.42

อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า)

0.96
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ตัวคูณความเสี่ยง (Equity Multiplier) (เท่า)
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1.40
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4.3 ฐานะทางการเงิิน และความสามารถ
ในการบริิหารทรััพย์์สิิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ จำ�นวน 29.60 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 33.92 ล้านบาท
ในปี 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิด
เป็นอัตราร้อยละ 4.27 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะ
เวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 19 วัน ในปี 2563 คงทีจ่ ากปี 2562 อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2563 เท่ากับ 18.65 เท่า เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจาก 18.54 เท่า ในปี 2562

สิิ นค้้าคงเหลืือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม
3,798.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 81.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.19 จากปี 2562 จากวัตถุดบิ ระหว่างทางและสินค้าระหว่าง
ผลิตเพิ่มขึ้น ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับ 6 วัน เพิ่ม
ขึ้นจาก 5 วันในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่
เคลื่อนไหว จำ�นวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดลงสิ้นปี จำ�นวน 7.59 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.28
ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร

ลานบาท

3,185 2,516
14,709

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน

ป 2562 18,820

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

5,738

3,268 1,937

สินทรัพยหมุนเว�ยน

14,672

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 1,589.67
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45 จากสิ้นปี 2562 (ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2562) เนื่ องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
1,007.20 ล้านบาท และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ซึง่ บันทึกตามมาตรฐาน
บัญชีใหม่ เพิ่มขึ้น 379.48 ล้านบาท ในปี 2563 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.89 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 6.47 ในปี 2562

(ล้้านบาท)

13,615

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน
20,409.77 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,737.82
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ 10,045.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.22 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,159.11 ล้านบาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 15.48 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม ไก่ ปู่ ย่ า พั น ธุ์ แ ละไก่ พ่ อ แม่
พันธุ์ 504.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของสินทรัพย์รวม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 963.25
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของสินทรัพย์รวม

ฐานะทางการเงิิน

5,714

สิิ นทรััพย์์

13,106
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สวนของผูถือหุน
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หนี้้�สิิน

ส่่ วนของผู้้�ถือ
ื หุ้้น
�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน
5,700.34 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,515.73
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.13 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 2,160.00 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 37.89 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน จำ�นวน 568.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.97 ของ
หนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า จำ�นวน 98.00 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของหนี้สินรวม หนี้สินตามสัญญาเช่าและ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 358.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.29 ของหนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน
14,709.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,094.39 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.04 จากสิ้นปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีกำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,098.42 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่า
หุ้นทางบัญชีปี 2563 เท่ากับ 11.73 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
10.86 บาทต่อหุ้นในปี 2562

หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 495.29 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.52 จากสิ้นปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562) จากการที่กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งบันทึกตาม
มาตรฐานบัญชีใหม่ เพิ่มขึ้น 344.35 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะ
ยาวและระยะสัน้ ของกลุม่ บริษทั เป็นการกูย้ มื ในสกุลเงินบาทเท่านัน้
ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ
กลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 3,413.00 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.87 ของหนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่นรวมจำ�นวน 1,080.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.42 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 จากปี 2562 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
การค้า ในปี 2563 เท่ากับ 16.17 เท่า ลดลงจาก 17.94 เท่า ในปี
2562 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย ในปี 2563 ที่ 22
วัน เพิ่มขึ้นจาก 20 วันในปี 2562
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย ในปีี 2563

700

เง�นกูยืมระยะสั้น
เง�นกูยืมระยะยาว
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะยาว

(ล้้านบาท)

553
2,160

121

122

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

4.4 สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุน
สินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กระแสเงิินสด
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
การดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 2,549.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน
528.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด
(Cash Cycle) ในปี 2563 อยู่ที่ 3 วัน ลดลงจาก 5 วันในปี 2562
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำ�นวน
2,067.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 301.90 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน
1,566.66 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์
จำ�นวน 609.14 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน
381.52 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 26.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จำ�นวน 250.71 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จำ�นวน 1,187.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำ�นวน
100.20 ล้านบาท

สภาพคล่่องทางการเงิิน
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2.28 เท่า ลดลงจาก 2.95 เท่า ในปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.74 เท่า ลดลงจาก 0.99
เท่า ในปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 1.15
เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.82 เท่า ในปี 2562

ระยะเวลาครบกำำ�หนดหนี้้�ระยะสั้้� น
ที่่มีี
� ผลต่่อสภาพคล่่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียนจำ�นวน
รวม 2,515.73 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินจำ�นวน 700.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำ�นวน
1,081.01 ล้านบาท ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีจำ�นวน 553.00 ล้านบาท และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 181.72 ล้านบาท
สำ�หรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ระยะสั้น และภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท
มีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชำ�ระ
คืนได้จากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน และเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่
ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ�นวน 242.00 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต
จำ�นวน 7,262.81 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจำ�นวน 1,160.32 ล้านบาท

โครงสร้้างเงิินทุุน
กลุ่ ม บริ ษั ท มี เ สถี ย รภาพทางการเงิ น ที่ มั่ น คง ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) เท่ากับ 0.39 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.38 เท่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน
3,413.00 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 3,424.40 ล้านบาท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ� 0.23 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.25
เท่า ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม

ปััจจัย
ั หรืือเหตุุการณ์์ที่จ
่� ะมีีผลต่่อฐานะการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงานในอนาคต
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความความเสี่ยง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง
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เงิินลงทุุน (ล้้านบาท)
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สินทรัพยถาวร

ไกพันธุ

รายจ่่ายลงทุุนและแหล่่งเงิินทุุน
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจำ�นวน 2,067.81 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 1,566.66
ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จำ�นวน 609.14 ล้านบาท การลงทุนในปี 2563 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยเงิน
ลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
ในอนาคตกลุ่มบริษัทมีแผนการขยายกำ�ลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ� เพื่อเป็น
รากฐานสำ�หรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกำ�ลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อวัน อีกทั้ง กลุ่ม
บริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีกำ�ลังการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้างโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยกำ�ลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกประมาณ 24,000 ตันต่อปี
โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4.5 ภาระผููกพัั นด้้านหนี้้�สิิน
หน่่วย : ล้้านบาท
ภาระข้้อผููกพัั น

ระยะเวลาการช�ำระ

รวม
น้อยกว่า 1 ปี

ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินระยะยาว

1 – 3 ปีี

3 – 5 ปีี

มากกว่า 5 ปี

2,713.00

553.00

1,360.00

800.00

-

ภาระผููกพัันด้้านสััญญาเช่่าทางการเงิิน

363.47

19.13

37.25

36.96

270.13

ภาระผููกพัันด้้านสััญญาเช่่าดำำ�เนิินการ

-

-

-

-

-

ภาระผููกพัันด้้านการซื้้�อ

36.16

24.96

11.20

-

-

ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินอื่่�นๆ

94.67

94.67

-

-

-

3,207.30

691.76

1,408.45

836.96

270.13

รวม
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5. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อื่่�น

GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-7

5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป

ชื่่�อบริิษััท

GFPT

KT

GP

FKT

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี
จำำ�กัด
ั (มหาชน)

บริิษััท กรุุงไทยอาหาร
จำำ�กัด
ั (มหาชน)

บริิษััท จีีพีี บรีีดดิ้้�ง
จำำ�กัด
ั

บริิษััท ฟาร์์มกรุุงไทย
จำำ�กัด
ั

บริิษััทที่่อ
� อกหลัักทรััพย์์

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

ประเภทธุร
ุ กิิจ

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ ไก่่ ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�
สดแช่่แข็็ง เนื้้�อไก่่แปรรููป และ และจ�ำหน่ายลูกไก่
ผลิิตภััณฑ์์อาหารจากเนื้้�อไก่่

ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่อ่ แม่่พันั ธุ์์� และ
ฟาร์์มไก่่ไข่่แบบ Cage Free

ที่่ตั้้
� ง
ั งานใหญ่่
� สำำ�นัก

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

เลขทะเบีียนบริิษััท

0107537001471
0 2473 8000
โทรสาร
0 2473 8398
ทุุนจดทะเบีียน
1,400,000,000 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
1,253,821,000 บาท
จำำ�นวนหุ้้น
� ที่่จำ
� ำ�หน่า
่ ยแล้้ว 1,253,821,000 หุ้้�น
ชนิิดของหุ้้น
� ที่่จำ
� ำ�หน่า
่ ยแล้้ว หุ้้�นสามััญ
โทรศััพท์์

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

0105536132457
0 2473 8000
0 2473 8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

0105521016944
0 2473 8000
0 2473 8398
350,000,000 บาท
350,000,000 บาท
35,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

เว็็บไซต์์

www.gfpt.co.th

www.ktfood.co.th

บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

ผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ที่่�อยู่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2009 9000, 0 2009 9991

บริิษััท สำำ�นัักงาน เอ เอ็็ม ซีี จำำ�กััด
ที่่�อยู่่� 191 อาคารสีีลมคอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 19
ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
โทรศััพท์์ 0 2231 3980-7

www.set.or.th/tsd

www.amc-mri.com
ผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� -ไม่่มีี-

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

MKS

GFF

McKey

GFN

บริิษััท เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม
จำำ�กัด
ั

บริิษััท จีีเอฟ ฟูู ดส์์
จำำ�กัด
ั

บริิษััท แมคคีีย์์ ฟู้้�ด เซอร์์วิส
ิ เซส
(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี นิิชิิเร
(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทร่่วม

บริิษััทร่่วม

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไก่่
สดแช่่แข็็ง เนื้้�อไก่่แปรรููป และ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารจากเนื้้�อไก่่

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

210 หมู่่� 1 ถนนเทพารัักษ์์
ก.ม. 20.5 ตำำ�บลบางเสาธง
อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััด
สมุุทรปราการ 10570

77 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลห้้างสููง
อำำ�เภอหนองใหญ่่
จัังหวััดชลบุุรีี 20190

0105524028536
0 2473 8000
0 2473 8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398
160,000,000 บาท
160,000,000 บาท
1,600,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

0115536003282
0 2315 4763-4
0 2315 4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

0105551130397
038 932 900
038 932 999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

5.2 ข้้อพิิ พาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

6. นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-18

6.1 ภาพรวมของนโยบาย
และแนวปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการเพิ่ ม มู ล ค่ า และผลตอบแทนสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว
โดยในปี 2563 จากการถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของทุกคนในองค์กร ทำ�
ให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2563 อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จำ�นวน 5 ดวง ซึ่งจัด
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนน 100 คะแนน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition:
CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อีกทัง้ บริษทั ฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การทำ�ลายความ
น่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่า
ปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการดำ�เนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจแต่อย่างใด
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อกำ�หนดขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และกำ�หนด
ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
อาจเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏ
บนเว็บไซต์บริษัทฯ https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งออก
เป็น 5 หมวด ได้แก่

1
2
3

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2555 ศููนย์์พััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่่� 1 สิิ ทธิข
ิ องผู้้�ถือ
ื หุ้้น
�
(Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2563 เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รวมถึงรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วัน
นโยบายการคุ้้ม
� ครองสิิ ทธิข
ิ องผู้้�ถือ
ื หุ้้น
�
ที่ 1 มีนาคม 2563 นับเป็น 33 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบ
หมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่ง
คณะกรรมการให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใช้ สิ ท ธิ ข องตน โดยครอบคลุ ม ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 นับ
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อ เป็น 14 วันก่อนวันประชุม
ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล
สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312
ล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือก ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำ�นวน
บริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี และ 309 ราย นับเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 865,061,768 หุ้น คิดเป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ 68.99% ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการ
อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลด ประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการ
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการ
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 พร้อมภาพ
คณะกรรมการกำ� หนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น และเสียงที่บันทึกการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
มากกว่ า สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมาย โดยการให้ สิ ท ธิ ใ นการได้ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2563
รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี นั ย สำ � คั ญ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งสม่ำ � เสมอ
ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คำ�วิเคราะห์ผลการดำ�เนิน
โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2563 บริ ษั ท ฯ
งาน ผลการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ จดหมายข่าวถึงผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น มีการเผยแพร่รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง ระบบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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เท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment of
Shareholders)

บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและชือ่ บุคคล 1. มาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
ล่วงหน้า เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการและเสนอคำ�ถาม เป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 และเมื่อ
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะ ครอบครองข้อมูลภายใน โดยได้กำ� หนดนโยบายป้องกันการใช้
กรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลภายใน และข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขาย
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมกำ�หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ� หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น
ปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. โดยกำ�หนดรายชื่อ ลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และ แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเมื่อแรกเข้าทำ�งาน โดยสรุป
มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และ สาระสำ�คัญ ดังนี้
กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่
สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ4 อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243
ห้ามดำ�เนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการทีม่ โี อกาส
ได้รบั รูข้ อ้ มูลภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสิน
ใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อัน
เป็นการกระทำ�ผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
•

•

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ ต้้องเก็็บรัักษาข้้อมููล
ที่่�สำำ�คัญ
ั ทางธุุรกิิจ ตลอดจนข้้อมููลความลัับเกี่่�ยวกัับบริิษัทั ฯ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ของบริิษััทฯ ไว้้อย่่างเข้้มงวดที่่�สุุดและ
อยู่่�ในวงจำำ�กััด โดยไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและ
ภายนอกบริิษััทฯ หรืือใช้้แสวงหาผลประโยชน์์แก่่ตนเองและ
ผู้้�อื่่�นในทางมิิชอบ แม้้จะเกษีียณอายุุ ลาออก หรืือสิ้้�นสุุดการ
ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ แล้้วก็็ตาม เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผย
ต่่อบุุคคลภายนอกตามกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทฯ มีีกฎระเบีียบการรัักษาความปลอดภััยทางด้้านระบบ
คอมพิิวเตอร์์และข้้อมููลสารสนเทศอย่่างเข้้มงวด เพื่่�อป้้องกัันไม่่
ให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญถููกเปิิดเผย กรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือพนัักงาน นำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้ในทางมิิชอบ

•

บุุคคลภายนอกซึ่่�งมีีโอกาสเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีโอกาสได้้ล่ว่ งรู้้�
ข้้อมููลภายในที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ต้้องลงนามในข้้อตกลงการ
รัักษาความลัับข้้อมููล (Confidentiality Agreement) เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าบุุคคลเหล่่านั้้�นจะใช้้ความระมััดระวัังรัักษาความลัับ
และข้้อมููลภายในทำำ�นองเดีียวกัับบุุคลากรของบริิษััทฯ

•

การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญทางธุุรกิิจต้้องเป็็นไปโดยบุุคลากร
ของบริิษััทฯ ที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� เมื่่�อได้้รัับคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
ที่่�สำำ�คััญทางธุุรกิิจ โดยที่่�ตนไม่่มีีหน้้าที่่�ในการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น
ควรแนะนำำ�ให้้ผู้้�ถามติิดต่่อไปยัังผู้้�มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููล
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•

กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคลที่่�อยู่่�ในฐานะที่่�สามารถ
รู้้�ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯ อัันเนื่่�องมาจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และ
บุุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2559 รวมถึึงบุุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2559 ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�
มีีความใกล้้ชิิดของบุุคคลตามมาตรา 243 ห้้ามนำำ�ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทฯ งบการเงิิน หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�มีีผลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ที่่�ยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนหรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััทฯ อัันนำำ�มาซึ่่�งผลประโยชน์์ของตนเองและผู้้�อื่่�น

•

กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคลที่่�อยู่่�ในฐานะที่่�สามารถ
รู้้�ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯ อัันเนื่่�องมาจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� และ
บุุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2559 รวมถึึงบุุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2559 ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�มีีความใกล้้ชิิดของบุุคคลตามมาตรา 243 ที่่�ได้้ล่่วงรู้้�ข้้อมููล
ภายในที่่�สำำ�คััญ ห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ใน
ช่่วงระยะเวลา 1 เดืือนก่่อนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน
และภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจากการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว
(Blackout Period)

•

หากพบว่่ากรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงาน ที่่�ได้้ล่่วงรู้้�ข้้อมููล
ภายในที่่�สำำ�คััญ คนใดกระทำำ�ผิิดวิินััย หรืือมีีความประพฤติิที่่�
ส่่อไปในทางที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับความเสื่่�อมเสีียและความ
เสีียหาย จะได้้รัับโทษตั้้�งแต่่การตัักเตืือน การตััดค่่าจ้้าง การ
พัักงานโดยไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง จนถึึงการเลิิกจ้้าง

•

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร (ตามคำำ�นิิยามของ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ) ซึ่่�งรวมถึึงจำำ�นวน
หลัักทรััพย์์ที่่�ถือื ครองของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง (คู่่�สมรสหรืือ
ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
และนิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนสิิทธิิออก
เสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลนั้้�น) มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการถืือ
ครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ 5 ต่่ อ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วััน นัับจาก
วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ และแจ้้งให้้
เลขานุุการบริิษัทั รัับทราบเพื่่�อจััดทำำ�บันั ทึึกการเปลี่่�ยนแปลงและ
สรุุปจำำ�นวนหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล
เพื่่�อนำำ�เสนอให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััททราบในการประชุุมครั้้�ง
ถััดไป และให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลการถืือครองหลัักทรััพย์์ไว้้ใน
56-1 One Report

กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน บุุคคลที่่�อยู่่�ในฐานะที่่�สามารถรู้้�หรืือครอบครองข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ได้้แก่่ กรรมการ ผู้้�บริิหารตามคำำ�นิิยามที่่�กำำ�หนดโดยประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและหลััก
เกณฑ์์ของบริิษััทฯ พนัักงาน ลููกจ้้างทุุกระดัับ ผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย ที่่�ปรึึกษาด้้านอื่่�นๆ และผู้้�ประเมิินทรััพย์์สิินของบริิษััท บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทในเครืือที่่�ได้้รัับ ครอบครอง
หรืือสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลภายในของบริิษััท บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทในเครืือ ตลอดจนบุุพการีี พี่่� น้้อง บุุตร ญาติิ-สนิิท และคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยาของบุุคคลดัังกล่่าวข้้างต้้นด้้วย เป็็นต้้น
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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2. การกำำ�กับ
ั ดููแลด้้านความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์

การทำำ�ธุุรกิิจใดๆ กัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ
่ ย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลใด อันเนื่องจากการทำ�งานในนามบริษัทฯ

การทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้เสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
ก่อนเข้าทำ�รายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำ�รายการหรือกระทำ�
การใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ทำ�รายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจ
สอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานหรือไม่ก่อนทำ�รายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเสนอเงิิน สิ่่� งจูู งใจ หรืือรางวััล

การทำำ�รายการระหว่่างกััน

บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายเสนอเงิ น สิ่ ง จู ง ใจ ของกำ � นั ล สิ ท ธิ
ประโยชน์พเิ ศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯ หน่วยงาน
ภายนอกหรื อ บุ ค คลใดๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ธุ ร กิ จ ยกเว้ น การให้
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ
โครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้
ได้ถกู นำ�ไปใช้เป็นพืน้ ฐานการกำ�หนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ
https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

ในกรณีที่มีการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การ
เข้าทำ�รายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตาม
ลำ�ดับ โดยการพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก
(Fair and Arm’s Length Basis) มีการกำ�หนดราคาตามการดำ�เนิน
ธุรกิจปกติ และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วน
ได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้
ใน 56-1 One Report

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิด
ขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
ปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนด
แนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้
การรัับเงิินหรืือประโยชน์์ตอบแทน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
ภายนอกบริิษััทฯ

ในกรณี ที่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ไปมี ส่ ว นร่ ว มโดย
เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีอำ�นาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัทฯ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำ�ไร ทั้งนี้ การ
ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้อง
ไม่ใช้ต�ำ แหน่งงานในบริษทั ฯ ไปใช้อา้ งอิงเพือ่ ส่งเสริมธุรกิจภายนอก
การประกอบธุุรกิิจอื่่�นนอกบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อย

การทำ�ธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และเวลาทำ�งานของบริษทั ฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

3. การมีีส่่ วนได้้เสีียของกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำ�หน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยให้ยดึ แนวปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำ�รายการ โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
ลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบ ภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Roles of Stakeholders)
นโยบายการปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

คณะกรรมการให้ความสำ�คัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
การกำำ�หนดนโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการสรางความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีใหผูถือหุนอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว รวมไปถึงการใหขอมูลที่ถูกตองและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ผูถ
้ อ
ื หุน
้

พนักงาน

ลูกค้า

คูค
่ า
้

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธ�มนุษยชน เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และสวัสดิการที่เหมาะสมไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด มีการอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพอยางสม่ำเสมอ มีคุณภาพช�ว�ตที่ดี มีการ
ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินคาและบร�การอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม
เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจอยางสูงสุด ตลอดจนมุงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบร�การ รวมทั�งยังจัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด
และปฏิบัติตอลูกคาดวยความซ�่อสัตยสุจร�ต
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการปฏิบัติตอคูคาอยางยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสรางความนาเช�่อถือซ�่งกันและกัน รวมถึงมีกระบวนการและ
ขอตกลงที่เปนธรรม และจัดใหมีระบบการควบคุมดูแลมิใหมีการนำขอมูลของคูคาไปเปดเผยหร�อนำไปใชเพื่อดำเนินธุรกิจโดยว�ธ�ที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคูคาที่มีความโปรงใส เปนธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธทางธุรกิจของคูคาที่สอดคลองกับกลยุทธ
ทางธุรกิจของบร�ษัทฯ มีการช�้แจงและดูแลใหคูคาเคารพสิทธ�มนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการปฏิบัติตามเง�่อนไข ขอกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเง�นอยางเครงครัด ทั�งในเร�่องการชำระคืนหนี้ เง�นกูยืม
ดอกเบี้ย โดยเฉพาะเร�่องเง�่อนไขค�ำประกันตางๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้

เจ้าหนี้

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการประกอบธุรกิจอยางเปดเผย โปรงใส และไมสรางความไดเปร�ยบทางการแขงขันอยางไมเปนธรรม ปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแขงขันสากล สนับสนุนและสงเสร�มการแขงขันทางการคาอยางเสร� ไมกระทำผิดกฎหมายหร�อขัดตอจร�ยธรรมธุรกิจ และจะไม
กลาวหาคูแขงในทางเสื่อมเสียโดยไมมีขอมูลจร�ง
คูแ
่ ข่ง

ชุมชน สั งคม
และสิ่ งแวดล้อม

บร�ษัทฯ มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควบคูกับการเติบโตของบร�ษัทฯ
อยางยั่งยืน โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ จะไมสรางหร�อกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม อีกทั�งยัง
สงเสร�มใหคนในองคกรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สรางจ�ตสำนึก และรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงการรวม
กิจกรรม และการเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ สวน เพื่อใหเกิดแนวทางรวมกันในการ
ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคูไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ ข้อมูลการดำ�เนินการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานประจำ�ปี ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ
การบริหารอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใส (Disclosure and
Transparency)
นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล

คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สํ า คั ญ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน6
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

บริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชัน และกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีกำ�หนด
สื่ อ สารให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการปฐมนิ เ ทศ
พนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เรื่องการ
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ในอนาคตตามลำ�ดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนิน
การรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ในกลุม่ บริษทั จีเอฟพีที
ร่วมปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษทั ฯ ก่อนดำ�เนิน
การส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ
ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลำ�ดับต่อไป
“ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จีเอฟพีที
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำ�เนินการหรือยอมรับการทุจริต
และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
จะให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อ
กำ�หนดของกฎหมาย”
6

โดยรายละเอียด คำ�นิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยได้ กำ � หนดแนวทางปฏิ บั ติ เช่ น โครงสร้ า งคณะกรรมการ,
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
แบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ”
คณะกรรมการกำ�หนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet)
และได้ แ สดงให้ ส าธารณชนรั บ ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการ

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
นโยบายจริิยธรรมธุุรกิิจ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่ง
เสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)
(รายละเอียดอยู่ใน https://www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ คู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ)

ข้อมูลขั้นต่ำ�ของบริษัท ที่ระบุในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

6.3 การเปลี่่ย
� นแปลงและพัั ฒนาการที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ของนโยบาย
แนวปฏิิบัติ
ั ิ และระบบการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการในรอบปีีที่ผ่
่� า
่ นมา
คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ�หลักปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงศึกษาจนเข้าใจประโยชน์ เพื่อนำ�ไปใช้สร้างคุณค่าให้
แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ
ใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ในปี 2563 มีการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ� องค์์ ก รที่่� ส ร้้ า งคุุณค่่ า ให้้ แ ก่่
กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board of Directors)

•

คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามบทบาทหน้้ า ที่่�ความ
รัั บ ผิิ ด ชอบตามนโยบายที่่�กำำ� หนดไว้้ โดยบริิ ห ารจัั ด การให้้
เป็็ น ไปตามเป้้าหมายของบริิ ษัั ท ฯ โดยประกอบธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Duty of Loyalty) ระมััดระวััง (Duty
of Care) มีี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบ (Accountability) และมีี
จริิยธรรม (Ethic) รัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ บน
หลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ประโยชน์์ ข อง
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมไปถึึงเคารพสิิทธิิและมีี
ความรัับผิิดชอบผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของ
กิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่� อความยั่่�งยืืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)

•

คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ก ารกำำ� หนดเป้้าหมาย และนโยบาย
ธุุรกิิจ ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์์ของ
บริิ ษัั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ก ารมอบหมายให้้ ฝ่่ า ย
จััดการมีีหน้้าที่่�ควบคุุม และติิดตามการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไป
ตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีการวิิเคราะห์์
สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก รวมไปถึึงมีีการวิิเคราะห์์
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้�มีีการนำำ�นโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการมา
ปฏิิบัติั ิ เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ตรวจสอบได้้
การเคารพสิิทธิิความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเพิ่่�มมููลค่่า
และผลตอบแทนสููงสุุด ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ในระยะยาว

หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ 3 เสริิ ม สร้้ า งคณะกรรมการที่่� มีีป ระสิิ ท ธิิผ ล
(Strengthen the Board of Directors Effectiveness)

•

บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการที่่�ครอบคลุุมในด้้านต่่างๆ มีีการทบทวน
แนวทางปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััท
ตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ รวมไปถึึงให้้
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแล
กิิจการ จััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินและข้้อเสอแนะต่่างๆ มาเสริิมสร้้าง
ประสิิทธิิผลของการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััท

หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพัั ฒนาผู้้�บริิหารระดัับสูู งและการ
บริิหารบุุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)

•

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในการวางแผนการพััฒนาและสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession
Plan) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม และให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไป
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งคณะกรรมการบริิษััท จััดให้้มีีการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานของประธานกรรมการบริิหาร (CEO) เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยใช้้แนวทางการประเมิิน
จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

หลัั ก ปฏิิบััติิ 5 ส่่ ง เสริิม นวััต กรรมและการประกอบธุุรกิิจ
อย่่ า งมีีความรัั บ ผิิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)

•

บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยมีีการจััดทำำ�ระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ
(Traceability) ซึ่่�งเป็็นการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากผลิิตภััณฑ์์ไป
ยัังกระบวนการผลิิตจนถึึงต้้นทางแหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ ถืือ
เป็็นการตอบสนองความคาดหวัังของลููกค้้า และผู้้�บริิโภคใน
การได้้รัับสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััยต่่อการบริิโภค
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่� ยงและการ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)

•

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�ดููแลบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย
ให้้มีคี วามเหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการจััดทำำ�นโยบาย
และการจััดการความเสี่่�ยงไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ในการประเมิิ น ความเสี่่�ยง รวมทั้้�งติิ ด ตามและประเมิิ น ผล
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด
ไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

•

คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบการควบคุุมภายใน
จึึงกำำ�หนดเป้้าหมายและแผนการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานและสามารถวััดผลได้้ โดยมอบหมายให้้คณะ
กรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�ดููแลระบบควบคุุมภายในให้้มีคี วาม
เหมาะสม มีีการทบทวนแผนงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
และผู้้�สอบบััญชีีให้้ปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ติิดตามการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ และประเมิินประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานของ
ระบบการควบคุุมภายในให้้มีีความเพีียงพอ

หลัักปฏิิบัติ
ั ิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิด
เผยข้้อมููล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

•

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ควบคุุ ม ดูู แ ลให้้ มีี ก ารจัั ด ทำำ� รายงาน
ทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ทัันเวลา และโปร่่งใส โดยมีีการเปิิดเผยทางตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และบุุคคลทั่่�วไปสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
อย่่างเท่่าเทีียม

หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่ วนร่่วมและการสื่่� อสารกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้น
� (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)

•

คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญ และดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ทั้้�งรายใหญ่่
และรายย่่อย และไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นใดมีีสิิทธิิพิิเศษเหนืือผู้้�ถืือหุ้้�น
รายอื่่�น บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินการก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การ
ดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการดำำ�เนิินการภายหลััง
การประชุุม ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทย

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

7. โครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
และข้้อมููลสำำ�คัญ
ั เกี่่ย
� วกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ
โครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
โครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายบร�หารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน 9

กรรมการผูจัดการ 1

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

สายงานบร�หาร

3

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

ฝายการเง�น

ฝายบัญช� (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญช�)

2

สายงานจัดซ�้อไกเนื้อ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายจัดซ�้อไกเนื้อ

ฝายหองปฏิบัติการ

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

ฝายขายภายในประเทศ

(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)

ฝายสารสนเทศ

4

7

5

10

ฝายธุรการ
(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซ�้อไกเนื้อ)

สายงานการผลิตและการตลาด

(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

ฝายความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ฝายโรงงาน

2

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

ฝายแปรรูป
ฝายผลิตภัณฑอาหาร
ฝายวางแผน
ฝายคลังสินคา
ฝายพัสดุ

ฝายจัดซ�้อทั่วไป

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายจัดซ�้อระวางสินคา

ฝายซอมบำรุง

ฝายพัฒนาระบบงาน ERP
6

8

ฝายไฟฟา-เคร�่องเย็น
ฝายกอสราง
ฝายพัฒนาคุณภาพ
ฝายว�จัยและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ฝายระบบน้ำดี - น้ำเสีย
ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

หมายเหตุุ: 1 – 70 คืือ ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่�งกำำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8 – 10 คืือ ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมด้้วยหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทฯ
รายนามผู้้�บริิหารปรากฏดัังรายละเอีียดตารางผู้้�บริิหาร หน้้า 148

135

136

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นพ.อนัันต์์ ศิิริม
ิ งคลเกษม

นายประสิิ ทธิ์์� ศิิริม
ิ งคลเกษม

นายวิิรัช
ั ศิิริม
ิ งคลเกษม

กรรมการบริิษััท

ประธานกรรมการบริิษััท

รองประธานกรรมการบริิษััท

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

ประธานคณะกรรมการบริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

กรรมการผู้้�จััดการ

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นพ.สาธิิต กรเณศ

นายปารเมศ เหตระกููล

นายธนาธิิป พิิ เชษฐวณิิชย์์โชค

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสมสิิ ริิ อิิงโพธิ์์ชั
� ัย

น.ส.วรรณีี ศิิริม
ิ งคลเกษม

นายสุุจิิน ศิิริม
ิ งคลเกษม

กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานจััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับคณะกรรมการ
1. โครงสร้้างคณะกรรมการ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำ�นวนอย่างน้อยห้า (5) คน และ
ไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำ�นวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราช
อาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามหลากหลายของทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
อย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่าง
น้อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1
ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลัก
ที่บริษัทฯ ดำ�เนินการอยู่ โดยไม่จำ�กัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียว
กับกรรมการผู้จัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มี
กรรมการจำ�นวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

คุุณสมบััติแ
ิ ละหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือก
กรรมการบริิษััท

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ า มตามที่ กำ � หนดใน มาตรา 68 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551; ข้อ
กำ�หนดของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำ�หนดลักษณะ
ขาดความน่ า ไว้ ว างใจของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของ
บริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเข้าใจในลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการ
ทำ�งานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุด) ต้องไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการหรือตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุดในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทย
เกิน 3 บริษัท
4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม จะ
ต้องรายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย
คุุณสมบััติตำ
ิ �
ำ แหน่่งประธานคณะกรรมการ

ดังนี้

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ

•

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33
ของจำ�นวนคณะกรรมการบริษัท)

1) เป็นผู้มีอาวุโส

•

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จำ�นวนคณะกรรมการบริษัท)

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

•

กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำ�นวน
คณะกรรมการบริษัท)

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
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คุุณสมบััติข
ิ องกรรมการอิิสระ

กรรมการอิ ส ระของบริษัทฯ ต้อ งมีคุณ สมบัติตามที่กํา หนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่ม
เติ ม ซึ่ ง อาจมี ใ นอนาคต โดยกำ � หนดให้ เ ข้ ม ข้ น กว่ า ข้ อ กำ � หนด
ของนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
(ก.ล.ต. กำ�หนดร้อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้ง
ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสั ม พั นธ์ทางธุร กิจ ดังกล่าว รวมถึงการทำ�รายการ
ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะ
ต่ำ�กว่าตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5) ไม่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับ
รวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของ
สำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
นั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้
กรรมการอิสระสามารถทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการเลืือกตั้ง
้�
กรรมการบริิษััท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในตำ�แหน่งนานที่สุดออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการ
ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณา
แต่งตั้งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ราย จากจำ�นวนคณะกรรมการ
สรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าจำ�นวนกรรมการที่ครบกำ�หนดวาระ และคณะกรรมการ
บริษทั จะพิจารณานำ�เสนอให้ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้
โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุด
เรียงตามลำ�ดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจะ
แต่งตั้งเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง
คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งใหม่จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติ
ของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ
ระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

บริ ษั ท ฯ ได้ แ บ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะ
กรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและผู้นำ�คณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำ�หนด โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

•

บริหารจัด การและควบคุมการดำ� เนินกิจการที่เกี่ ย วข้อง
กั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไปของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทฯ

•

พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

•

มีอำ�นาจในการทำ�นิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขต
ที่ กำ � หนดไว้ ใ นนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
บริษัทฯ เรื่องอำ�นาจอนุมัติดำ�เนินการ

•

การดำ�เนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัทฯ

การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจ
ช่วงที่ทำ�ให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอืน่
ใดกับทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ
ระหว่่างประธานกรรมการและ
กรรมการผู้้�จัด
ั การ

บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารแยกตำ�แหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
•

เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัทในการกำ�หนดนโยบาย
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำ�กับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้

•

เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ และประชุ ม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

•

เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทีท่ ีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน
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2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการ
บริษัทนำ�มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

7) จัดให้มรี ะบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทั้งด้านการดำ�เนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียง
พอและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และ
บริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญได้

2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท

9) กำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และเปิ ด
เผยข้อมูลที่สำ�คัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ
และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้
มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดู แ ลและจั ด การให้ ก ารดำ � เนิ น การของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดย
คำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำ�คัญเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้า
หมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความ
เสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งติดตามให้
มีการนำ�ไปปฏิบัติ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสม
เป็นประจำ�ทุกปี
3) กำ � หนดทิ ศ ทางการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การ
ระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และกำ�กับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการตามนโยบายและ
แผนที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ มี
สาระสำ�คัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิ น การกู้ ยื ม การค้ำ � ประกั น โครงการลงทุ น ใหม่
การได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยง
กั น และรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ
6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และกำ�หนดแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อย่างชัดเจน เพือ่ ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ
12) จั ด ให้ มี แ ผนงานการสื บ ทอดงาน (Succession Plan)
และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงาน กรรมการ และ
ผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอำ�นาจกำ�หนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
กรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมี อำ � นาจที่ จ ะมอบหมายให้ ก รรมการ
คนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำ�นาจนั้น
จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำ�นาจของคณะกรรมการ
และกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำ�นาจไว้
อย่างชัดเจน
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ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยความเป็นกลาง
ในการวินิจฉัย อีกทั้งได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกำ�หนดให้สมาชิก
ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อยจำ�นวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ, คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความ
รู้ด้านบัญชีและการเงิน
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานของ
บริษทั ฯ จำ�นวน 1 คน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีผูถ้ อื หุน้
พร้อมกับการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณีทีต่ �ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนนัน้ จะอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ด้้านการรายงานทางการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููล
และการสอบบััญชีี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ เ กิ ด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และเป็ น
ไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ผ ลและเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
บริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน
และโปร่งใส
3) จั ด ทำ � รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•

ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

•

ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และการทำ�รายการระหว่างกัน

•

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ทีม่ คี วามเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการ
เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ด้้านการตรวจสอบภายใน

1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่ เ พี ย งพอ รวมถึ ง ความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
2) กำ�กับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data
Protection Act B.E.2562: PDPA) ตลอดจนมีกระบวนการ
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence: HRDD) กำ�หนดแนวทางของระบบตรวจ
สอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิ
ภาพคลอบคลุมทุกด้าน
3) กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้งในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขต
และแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบ
ภายใน โดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent
Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี และงบ
ประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทำ�หน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจ
สอบภายในได้
ด้้านการบริิหารความเสี่่� ยง

1) พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ อ าจนำ � ไปสู่ เ รื่ อ งทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลบริ ษั ท ฯ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ มี
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
สู่สาธารณะ เพื่อกำ�หนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน การ
กำ�หนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
แนวทางการจั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด
4) พิ จ ารณาผลการทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและ
ระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
ด้้านอื่่�นๆ

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และ
นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรือ่ ง
ทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต
5) สอบทานความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
เป็นคราวๆ ไป
การประชุม

: อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน
3 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

1. นพ.สาธิิต

กรเณศ

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายปารเมศ เหตระกููล(1)

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนาธิิป

กรรมการตรวจสอบ

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค(2)

หมายเหตุุ: นายฉััตรชััย รััตนาวะไล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)
เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
(2)
เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านกฎหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5
ท่าน และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ที่พ้น
ตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณี ที่ ตำ � แหน่ ง กรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
กรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการสรรหา พิจ ารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ที่ เ ข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง แทนนั้ น จะอยู่ ใ น
ตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
ตนแทน

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการ
สรรหา พิิ จารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ
ด้้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มคี วามเหมาะสมกับ
ความจำ�เป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติ
ของผู้ ที่ จ ะเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ กรรมการในคณะ
กรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำ�แหน่งว่างลง เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาประกอบกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะ
กรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.), ทำ�เนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทำ�เนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอ
รายชื่อเดิมในกรณีที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง จะมีการ
คำ�นึงถึงผลการปฏิบัติงานของตำ�แหน่งนั้นๆ
4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6) จัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและความต่อเนื่องในการ
บริหารทีเ่ หมาะสม สำ�หรับตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ และผู้
บริหารระดับสูง เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
7) กำ�หนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เพื่ อ รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ด้วย
ตนเองเป็นประจำ�ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท
10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
ด้้านการพิิ จารณาค่่าตอบแทน

1) กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และ
นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ให้มผี ลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิด
เผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำ�รายงานการ
กำ�หนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

1) กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ

1) จั ด ทำ � คู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เพื่ อ นำ � เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะ
สมอย่างสม่ำ�เสมอ
4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรือ่ งร้องเรียนการกระทำ�ทีอ่ าจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทัง้ ดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้ จงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดู แ ลการสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และการอบรมพนั ก งาน ให้ มี ค วาม
รู้ ค วามเข้ า ใจจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งให้ พ นั ก งาน
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพื่ อ ทราบเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ
รวมทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม
การประชุุม

: อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ต�ำแหน่ง

2) กำ � กั บ ดู แ ล ให้ คำ � ปรึ ก ษา ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. นพ.สาธิิต

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ

2. นายปารเมศ เหตระกููล

4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ในการดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3. นายธนาธิิป พิิเชษฐวณิิชย์์โชค กรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

5) จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการและแนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ

4. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

6) จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจำ�
ทุกปี

5. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุุ: นายฉััตรชััย รััตนาวะไล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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คณะกรรมการบริิหารความเสี่่� ยง
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ/
หรือพนักงานในกลุ่มบริษัท
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงาน
ของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
อีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปี
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท
3) กรณี ที่ ตำ � แหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งว่ า งลง ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะ
อยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่� ยง

1) กำ�กับดูแล และสนับสนุนให้มกี ารดำ�เนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำ�คัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านชื่อ
เสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณากำ�หนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือแนวทางการ
จัดการบริหารความเสี่ยง
3) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง
แก่ทุกหน่วยงานในองค์กรในฐานะ Risk Owner พร้อมจัด
ให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์
และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
สม่ำ�เสมอ พร้อมจัดทำ�ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators)
4) กำ�กับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง หรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งการติดตาม ควบคุมและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุมหรือบรรเทา เพื่อลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และระบบการจัดการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบและในกรณีทีม่ ปี จั จัยหรือเหตุการณ์ส�ำ คัญซึง่
อาจจะมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สำ�คัญ ต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
6) มีอำ�นาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ ง
กับการบริหารความเสี่ยงได้
7) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทัน
สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจำ�
ทุกปี
8) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
ในองค์กร
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การประชุุม : อย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จำ � กั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการ
จำ�นวน 8 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล

1. นายเจษฎา

ต�ำแหน่ง

ศิิริิมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

2. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

5. น.ส.วิิวรรยา

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณา ยกเว้ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ และ/หรื อ เป็ น อำ � นาจของคณะกรรมการชุ ด
ย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ดำ � เนิ น การตามแนวนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการ
บริษัทพร้อมมีอำ�นาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และดำ�เนิน
กิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด
4) มีอำ�นาจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ และมีอำ�นาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตาม
ที่เห็นสมควรได้
5) มีอำ�นาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการ
ดำ�เนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

6. น.ส.ปภิิญญา ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

6) มีอ�ำ นาจในการพิจารณากำ�หนดข้อปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

7. นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

7) มีอำ�นาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำ�หนด

8. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

หมายเหตุ: นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริิหาร
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่ข
� องคณะกรรมการ
บริิหาร

1) กำ�หนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

8) ให้ขอ้ เสนอแนะ คำ�ปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
และคณะทำ�งานต่างๆ ทีไ่ ด้มอบหมาย
9) ดำ�เนินการด้านต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
การประชุุม : อย่่างน้้อยปีีละ 12 ครั้้�ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริิหาร

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

3. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

กรรมการบริิหาร

4. นางปรานีี

ภาคสุุข

กรรมการบริิหาร

5. นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

6. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

7. นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับผู้้�บริิหาร
ผู้้�บริิหาร*
ในปี 2563 ผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 10 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการผู้้�จััดการ

2. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส**
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสสายงานบริิหาร
และรัักษาการตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขายภายในประเทศ

3. นางปรานีี

ภาคสุุข

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสสายงานการเงิิน

4. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานจััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ

5. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานการผลิิตและการตลาด

6. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานพััฒนาธุุรกิิจ

7. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และเลขานุุการบริิษััท

8. นายฐิิติิ

วรรณเชษฐ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโรงงาน

9. นายธีีระศัักดิ์์�

เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ปวิิตรปก

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีี

10. น.ส.รััชนีีกร
หมายเหตุุ:

* นิิยามผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ กำำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่่�มด้้วยหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทฯ
** ตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ซึ่่�งรัับผิิดชอบงานสายงานทางการเงิิน และสายงานบริิหาร-ฝ่่ายบััญชีี จึึงถืือเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีีและการเงิิน (Chief Financial Officer : CFO)
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563

จำำ�นวนหุ้้น
�
รายนามกรรมการและผู้้�บริิหาร

ณ 30 ธ.ค. 2562
ทางตรง

ณ 30 ธ.ค. 2563

ทางอ้้อม

ทางตรง

ทางอ้้อม

เพิ่่� มขึ้้�น /
ลดลง

%การถืือหุ้้น
�

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

33,800,000

-

33,500,000

-

-300,000

2.67%

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกููล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

2,550,400

-

2,550,400

-

-

0.20%

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

59,901,080

-

59,791,880

-

-109,200

4.77%

1,193,930

-

1,193,930

-

-

0.10%

10. นางปรานีี

ภาคสุุข

11. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิิติิ

วรรณเชษฐ์์

-

-

-

-

-

-

15. นายธีีระศัักดิ์์�

เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. น.ส.รััชนีีกร

ปวิิตรปก

-

-

-

-

-

-

221,879,990

-

221,470,790

-

-409,200

17.66%

รวม

149

150

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับพนัักงาน
บุุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 5,027 คน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 1,232.89 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 1,461.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
บริิษััทย่่อย
ปีี 2563

GFPT
ธุร
ุ กิิจผลิิต
เนื้้�อไก่่แปรรููป

บริิษััท KT
ธุร
ุ กิิจผลิิต
อาหารสััตว์์

บริิษััท GP
ธุร
ุ กิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่า
่ พัั นธุ์์�

บริิษััท FKT
ธุร
ุ กิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�
และโรงฟัักไข่่

บริิษััท MKS
ธุร
ุ กิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

บริิษััท GFF
ธุร
ุ กิิจผลิิต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อาหารแปรรููป

พนัักงานปฏิิบััติิการ/
บริิการ (คน)

4,925

953

246

1,555

3,247

368

พนัักงานบริิหาร (คน)

12

94

6

12

41

23

พนัักงานใน
สำำ�นัักงานใหญ่่ (คน)

90

244

4

37

24

138

5,027

1,291

256

1,604

3,312

529

1,232.89

510.05

60.91

199.06

553.71

137.63

รวม (คน)
ค่่าตอบแทนพนัักงาน
(ล้้านบาท)

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญแต่
อย่างใด และสำ�หรับนโยบายในการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน ปรากฏรายละเอียดภายในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อื่่�นๆ
เลขานุุการบริิษััท

หน่่วยงานนัักลงทุุนสัั มพัั นธ์์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
และผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับเลขานุการบริษัท และ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
และมอบหมายให้ดร.จุฑามาส อิงโพธิช์ ยั และนายวีระ ธิตยางกรุวงศ์
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทั่ ว ไป ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
การประชุมแถลงข้อมูลผลการดำ�เนินงานในแต่ละไตรมาส การ
ประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การทำ�โรดโชว์ใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำ�คำ�อธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis: MD&A) และวารสารนักลงทุน เป็นรายไตรมาส เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
หรือให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกีย่ วกับหรือ
พาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำ�หนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามมติที่ประชุม
4) จั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาเอกสารของบริ ษั ท ฯ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำ�ปีของ
บริษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำ�โดยกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วย
งานที่กำ�กับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จั ด อบรมและให้ ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ก่
กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและประสานงานกั บ เลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ
9) ดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ประกาศกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของเลขานุุการบริิษััท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ท่ี
โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ https://www.gfpt.co.th หรือ ทีอ่ เี มล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
ได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนัก
วิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2563 สรุปได้ดังนี้
กิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัั นธ์์ ปีี 2563

จำำ�นวนครั้้�ง

การประชุุมนัักวิิเคราะห์์

4

การพบปะนัักลงทุุนต่่างประเทศ

2

การพบปะนัักลงทุุนในประเทศ
และการประชุุมผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

20

การสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััว
และการสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์

88

151

152

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
เพื่อทำ�หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อ
รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำ�รายการ
ระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย รวมทั้งข้อสรุป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
การดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปีย่ มสุภคั พงศ์
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทำ�
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติ
ผ่านความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดทำ�แผนการตรวจสอบภายในทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จั ด ทำ � หรื อ สอบทานงบประมาณประจำ � ปี ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุุ : ข้้อมููลของผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2563
ได้แก่ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5369 จากบริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
สำ � หรั บ ในรอบปี บั ญ ชี 2563 ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี
บัญชี 2563 จำ�นวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดังนี้
ค่่าตอบแทน

(บาท)

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ

1,200,000.00

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย 5 บริิษััท

2,430,000.00

2. ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่นให้แก่สำ�นักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2563
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8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คัญ
ั
ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 419-1
8.1 สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการในรอบปีี
ที่่ผ่
� า
่ นมา
การสรรหา พัั ฒนา และประเมิินผล
การปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการ

หััวข้้อในการประเมิินผลการปฏิิบััติหน้
ิ า
้ ที่่ข
� องคณะ
กรรมการรายคณะ มีีดัังนี้้�

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และ
ประธานกรรมการบริิหาร (CEO)

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจำ�ปี

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิ จ การ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทั้ ง รู ป แบบประเมิ น รายคณะ และรายบุ ค คล (ประเมิ น
ตนเอง) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทาง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย1 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ
คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และส่งเสริมให้มกี ารร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�ปี

1

3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
7) ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หััวข้้อในการประเมิินผลการปฏิิบััติหน้
ิ า
้ ที่่ข
� องคณะ
กรรมการรายบุุคคล (ประเมิินตนเอง) มีีดัังนี้้�

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้้�นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำ�เนินงานในปีที่
ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการแต่ละท่านดำ�เนินการประเมินทัง้ รูปแบบรายคณะ และราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อทำ�การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และนำ�ผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ ทั้งนี้สำ�หรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำ�มาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทำ�งานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการกำ�กับดูแลกิจการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 (เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4)
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และ
รายบุคคล ในปี 2563 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์
กับฝ่ายการจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้
บริหาร พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย
หลัักเกณฑ์์

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 ซึง่ มีหวั ข้อเกีย่ วกับโครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำ�คัญ ใช้เวลาใน
การพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ขั้้�นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการ
ประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำ�การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำ�ผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2
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การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านประธาน
กรรมการบริิหาร (CEO)
หลัักเกณฑ์์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ� การกำ�หนดและปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความ
สัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหาร
งานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตำ�แหน่ง ความรูด้ า้ น
ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกำ�กับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการ
ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3
ขั้้�นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ประเมินถึงการดำ�เนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ เพือ่ ทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และนำ�ผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และกำ�หนดความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนต่อไป
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
ในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่
วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

3

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554

2. การพัั ฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
ความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่�

บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ ทีม่ กี าร
แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ นะนำ�กรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
แผนการสืื บทอดตำำ�แหน่่งและการพัั ฒนาผู้้�
บริิหาร

1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู้
รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตำ�แหน่ง
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไป
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจำ�ถึงแผนสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการสำ�หรับพัฒนา
ผู้บริหารเป็นประจำ�ทุกปี โดยส่งเสริมและอำ�นวยความ
สะดวกให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แ ก่ ก รรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนผู้
บริหารระดับสูงอืน่ ๆ ในเรือ่ งหลักการกำ�กับดูแลกิจการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและพัฒนาการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง
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การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
1. การจััดประชุุมคณะกรรมการ

การนัับองค์์ประชุุม

การเข้้าร่่วมประชุุม

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มดำ�เนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบัง คับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
สำ�หรับการนับองค์ประชุม กรณีทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุม
กำ�หนดให้ต้องมีจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ในขณะที่จะมีการลงมติ
ของแต่ละวาระให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการที่เข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน
โดยมีการกำ�หนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และกำ�หนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งกำ�หนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำ�คัญของวาระการประชุมที่
จะต้องนำ�เข้าพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กำ�กับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อ
เนื่องและทันการณ์
การพิิ จารณากำำ�หนดวาระการประชุุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้ จั ด การ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาเลื อ กเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุ ม คณะ
กรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ �ำ คัญได้น�ำ เข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิด
โอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
เอกสารการประชุุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการ
ตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันทำ�การก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
การดำำ�เนิินการประชุุม

ประธานกรรมการเป็ น ผู้ จั ด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอในการ
พิจารณาในแต่ละวาระของการดำ�เนินการประชุม ซึง่ ขณะดำ�เนินการ
ประชุม จะส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

การเชิิญฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับ
สูงสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
การเข้้าถึึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่ม
เติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมายไว้ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่
จำ�เป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
การประชุุมของกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วม จำ�นวน 4 ครั้ง
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ในปีี 2563 ที่่ผ่
� า
่ นมา กรรมการได้้เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย
และการประชุุมผู้้�ถือ
ื หุ้้น
� ดัังนี้้�

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

 ณะ
ค
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริิษััท
ตรวจสอบ สรรหา
พิิ จารณา
ค่่าตอบแทน
และกำำ�กับ
ั
ดููแลกิิจการ

คณะ
คณะ
ประชุุม
กรรมการ กรรมการ สามััญ
บริิหาร
บริิหาร
ผู้้�ถืือหุ้้น
�
ความเสี่่�ยง

9 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

3 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

1. นายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริิษััท

9/9

-

-

-

-

0/1

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร

9/9

-

-

-

12/12

0/1

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/9

-

3/3

-

12/12

0/1

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

4/4

3/3

-

-

1/1

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/9

4/4

3/3

-

-

1/1

6. นายธนาธิิป พิิเชษฐวณิิชย์์โชค กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

4/4

3/3

-

-

1/1

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร

9/9

-

-

-

12/12

0/1

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท

9/9

-

-

-

-

1/1

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร

9/9

-

3/3

2/4

12/12

1/1

5. นายปารเมศ เหตระกููล
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2. ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำ�
ปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ
ให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลสำ�รวจ
ค่าตอบแทนกรรมการทีม่ กี ารจัดทำ�ขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำ�นวน
9 ท่าน เป็นจำ�นวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จำ�นวน
650,000 บาท
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของตำ�แหน่งงาน สอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และบริษทั ชัน้ นำ�ในประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลผลสำ�รวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดทำ�ขึ้น
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ย
เงิ น เดื อ น โบนั ส ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร จำ � นวน 9 ท่ า น รวมทั้ ง สิ้ น
48,238,119 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ค่่าตอบแทนของกรรมการแต่่ละท่่านมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. จีีเอฟพีีทีี

กรรมการ
บริิษััทย่่อย

รวม

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

5. นายปารเมศ

เหตระกููล

585,000

-

585,000

6. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

585,000

-

585,000

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

585,000

130,000

715,000

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

-

585,000

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000
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การติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
นโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ใิ นการกำำ�กับ
ั
ดููแลกิิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ� คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในระยะยาว โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตาม
มาตรา 56 แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและรายปีล่าช้า
ในปี 2563 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน หรือมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
ภายในแต่อย่างใด อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ
ตามข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ภ ายในคู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในการแจ้ ง ข้ อ มู ล
เกีย่ วกับการจะซือ้ จะขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนทำ�การ
ซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลังการซื้อขาย หรือดำ�เนินการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ไม่มีการกระทำ�ความผิด หรือกระทำ� การใดๆ ใน
ลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
กฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กำ�กับดูแล อาทิเช่น สำ�นักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด รวมทั้ง ไม่มีเหตุการณ์ที่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
การทำ�รายการระหว่างกันแต่อย่างใด

ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิด
ิ
หรืือข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ระบวนการจัดการและช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ติิดต่่อกรรมการอิิสระ

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

ติิดต่่อกรรมการบริิษััท

ทางอีเมล์
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติิดต่่อคณะกรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ

ทางอีเมล์
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		
		

: nrgc@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด
ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำ�การพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้
รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วย
งานที่รับเรื่องร้องเรียน จะดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
พิจารณาดำ�เนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณา
ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการ
กระทำ�ผิด ทุจริต (Fraud) หรือคอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงาน
ที่รับเรื่องจะดำ�เนินการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในร่วมดำ�เนินการ และนำ�เสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป
สำ�หรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจ
เป็นการกระทำ�ผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้
กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับการกระทำ�ผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและ
ถูกต้อง โดยเพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในมาตรการคุม้ ครองและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
เสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความ
คิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรง
ผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่
บริษัทฯ กำ�หนดความรับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีรายละเอียดกำ�หนดภายในคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงานใหม่แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
กับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส และ/
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเรื่องที่
ร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำ�หนดขั้นตอนการรับเรื่องและการ
สอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการ
กระทำ�ผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการ
กระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึง
ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำ�เนิน
ธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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8.2 รายงานผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจ
สอบในรอบปีีที่ผ่
่� า
่ นมา
ผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสำ�คัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการไปในระหว่างปี 2563 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8) สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
และความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2) สอบทานการเข้าทำ�รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันทีม่ กี บั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2563

9) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ความเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ของบริษัทฯ

3) สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผล
การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายใน ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้ด�ำ เนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียง
พอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
4) สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5) สอบทานการเข้าทำ�รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ ในรอบปี 2563 ว่าเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศไว้
6) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำ�หนดไว้
7) สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทัง้ กำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

10) สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั แิ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีความถีใ่ นการสอบ
ทานกฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษทั ฯ มีความน่าเชือ่ ถือ
และได้จดั ทำ�ขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ การเข้าทำ�รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สำ�หรับ
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทัว่ ไป เป็นไปตามหลักการทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วน
ธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกติ ได้มกี าร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านีไ้ ว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำ�ปี การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระสำ�คัญ โดย
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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8.3 สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
ผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่� ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด
(มหาชน) มีจำ�นวน 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการ
ต่างๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อาทิ การกำ�กับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการทำ�งานของฝ่าย
บริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง การบ่งชี้การประเมินการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการ
บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบาย
ของบริษัทฯ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัด
ประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
เข้าร่วมประชุม โดยได้มกี ารหารือ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1.

การบริิหารความเสี่่� ยงของบริิษััทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management Committee: RMC) เพือ่ ช่วยกลัน่
กรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการถ่วงดุลอำ�นาจการดำ�เนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร
(Business Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะนำ�ไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค”
ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ติ ด ตามและรายงานประเด็ น ความเสี่ ย งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ผิดพลาด
ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริมให้ระบบ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามโปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้

2. กิิจกรรม และหน้้าที่่ค
� วามรัับผิิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและกำ�หนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) พร้อมจัดทำ�กฎบัตรและพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
บริหารความเสี่ยง สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner เพื่อ
ให้สอดคล้อง เหมาะสม และเพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) และติดตามควบคุมพร้อมทั้งประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. การสอบทานการบริิหารความเสี่่� ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณานโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความ
เสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์, ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดย
มีการประชุมหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นและขอบเขต
ความเสีย่ ง ร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาและสอบ
ทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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4. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

•

พิิจารณาการสรรหา คััดเลืือก และกลั่่�นกรองคุุณสมบััติิของ
ผู้้�ที่่�เหมาะสมจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยพิิจารณา
ถึึงความเหมาะสมที่่�จะเป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ ตาม
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท ประกอบกัับคุุณสมบััติิ
ความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ และความเชี่่�ยวชาญ ซึ่่�ง
จะคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

•

จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการบริิหาร (CEO)
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยใช้้แนวทางการ
ประเมิินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมิิ น ต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััท ซึ่่�งในปีี 2563 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธาน
กรรมการบริิหาร (CEO) อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี แสดงให้้เห็็นถึึงความ
พอใจในผลการปฏิิบััติิงานในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

•

พิิจารณาหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร ให้้มีีผลตอบแทนที่่�
เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ โดยพิิจารณาจากข้้อมููล
เปรีียบเทีียบอััตราค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทจดทะเบีียน
อื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรม
เดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน

•

มีีการทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ให้้มีี
ความเป็็นปััจจุุบันั เหมาะสมกัับลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการที่่�กำำ�กัับดููแล

•

รายงานเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการ
เพื่่�อทราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้�งให้้ความเห็็นในแนวปฏิิบััติิ
และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเหมาะสม

บริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและผู้
สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต
และผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมี
ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูล
ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน
จากการดำ�เนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ได้มีการติดตามผลสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียง
พอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผลการปฏิิบัติ
ั หน้้
ิ าที่่ข
� องคณะ
กรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมี
การหารือเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้

จากการดำ�เนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นกฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ รวมถึงคำ�นึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
ระบบการควบคุมภายใน เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายบริหาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
โดยรวม บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดเป้ า หมายและแผนการดำ � เนิ น งาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำ�เนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ทำ�หน้าทีด่ แู ลระบบการควบคุมภายในให้มคี วามเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีให้ปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนือ่ ง ติดตามการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือ่ ไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทำ�รายการเกี่ยวโยง
เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการปฏิบตั งิ านภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระใน
การตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน มีความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สาระสำำ�คัญ
ั ของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ ที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้มีีดัังนี้้�
1. บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดภาระหน้ า ที่ อำ � นาจการดำ � เนิ น การของ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมิน
ผลออกจากกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบกั น อย่ า งเหมาะสม
ทำ�ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการกระทำ�ที่
ไม่สุจริต หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
แต่ละธุรกรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
2. บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบสารสนเทศ
และนโยบายการรัักษาความปลอดภััยในด้้าน IT (Information
Technology) เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลของบริิษัทั ฯ มีีความถููกต้้อง สมบููรณ์์
ทัันสมััย และมีีข้อ้ มููลอย่่างเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของผู้้�บริิหาร
และคณะกรรมการบริิษััท

3. บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเปา้ หมาย
ที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�ทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงาน
ต่างจากเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้อย่างมีนยั สำ�คัญ ทางผูบ้ ริหาร
จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำ�เนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานต่ำ�กว่าเป้าหมายและจัดทำ�ข้อ
เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปี ตามกรอบการ
ควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread Way Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
1. สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม

(Control Environment)

บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม
ภายในที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะ
สม รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ
(Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของ
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ มี คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ระบบอย่ า ง
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยกำ�หนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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2. การประเมิินความเสี่่� ยง

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่่� อสารข้้อมููล

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จที่ อ าจทำ� ให้ไม่บ รรลุวัตถุประสงค์ห รือเป้า หมาย
ที่กำ�หนดไว้ โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้มีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ บริษัทฯ
มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
มีการจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า สำ�หรับความเสี่ยงระดับ
องค์ ก รและความเสี่ ย งระดั บ หน่ ว ยงานที่ สำ � คั ญ ทุ ก รายการ ซึ่ ง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำ�เนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย ด้านชื่อเสียง ด้านอื่นๆ
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจำ� นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า งรั ด กุ ม และมี ม าตรฐาน เพื่ อ ให้
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้
นำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวม
ทั้ ง มี ค วามปลอดภั ย ของข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน และ
การนำ � ข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ของผู้
บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่าง
เพี ย งพอภายในเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจทาง
ธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารภายในบริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคำ�สั่ง
และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ข่ า วสารต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
ทั่ ว ถึ ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง
เป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานและการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยช่ อ ง
ทางการติ ด ต่ อ รวดเร็ ว และเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เช่ น Website ของ
บริษัทฯ, E-mail เป็นต้น

(Risk Assessment)

3. กิิจกรรมการควบคุุม

(Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะตำ � แหน่ ง งานอย่ า ง
ชัดเจน และมีคูม่ อื /ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
ของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำ�นาจ
ดำ�เนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อ
ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(Information and Communication)
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5. การติิดตามประเมิินผล

(Monitoring Activities)

บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน
โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
จากกรอบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการนำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการ
ควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียง
พอ และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่มีอำ�นาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน มีมาตรการการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว เนือ่ งจากมีการตรวจสอบ
และประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็น
ประจำ�ทุกปี ตามรูปแบบและข้อกำ�หนดที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำ�หนดไว้ รวม
ถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่า
นั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญจะมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
2563 ได้ท�ำ การประเมินและให้ความเห็นเกีย่ วกับบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย โดยในรอบปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยม
สุภัคพงศ์ ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะ
เวลานาน อี ก ทั้ ง เคยเข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการตรวจสอบภายใน จึ ง มี ค วามเข้ า ใจ
ในกิจกรรมและการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการ
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำ�
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ
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9.2 รายการระหว่่างกััน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำ�รายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติก
ิ ารทำำ�รายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอด
จนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้
ฝ่ายจัดการมีอำ�นาจเข้าทำ�รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือน
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำ�รายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
กำ�หนดอำ�นาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำ�หนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบทาน การทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2563 นั้น
เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำ�รายการ ทั้งนี้
สำ�หรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกัน เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล
ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้น
ตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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รายการระหว่่างกัันในปีีปัจจุุบั
ั
น
ั และปีีที่ผ่
่� า
่ นมา
ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำ�รายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 6. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
31 ธัันวาคม 2563
บริิษััทที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง /
ความสััมพัั นธ์์กับ
ั บริิษััทฯ

ลัักษณะ
รายการ

31 ธัันวาคม 2562

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

งบการเงิิน งบการเงิิน
เฉพาะ
รวม

งบการเงิิน
เฉพาะ

งบการเงิิน
รวม

478.73
771.72
0.60
26.25
22.02
22.65

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ของการทำำ�รายการ /
เงื่่�อนไขการกำำ�หนดราคา

0.69
2.13

460.95
621.93
0.60
24.17
7.89

0.66
7.92
2.19

1. ค่่าเช่่า

-

-

1.15

1. ค่่าเช่่า

-

-

-

0.48 เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการเช่่าที่่�ดิิน เพื่่�อทำำ�
ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ / กำำ�หนดราคาตามสััญญา
ที่่�ตกลง

4. บริิษััท กรุุงไทยเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� จำำ�กััด / 1. ขาย
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน
2. ซื้้�อ
3. รายได้้อื่่�น

-

25.39
2,114.98
13.00

-

27.49 เป็็นบริิษััทที่่�มีีความชำำ�นาญด้้านการ
1,918.34 จััดหาวััตถุุดิิบข้้าวโพดในการผลิิตอาหาร
15.14 สััตว์์ / กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

5. บริิษัทั เอ็็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์์ จำำ�กัดั / 1. รายได้้อื่่�น
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน
2. ค่่าเช่่า
3. ค่่าใช้้จ่่าย

2.30
0.08

2.31
0.08

2.40
0.36
0.07

1. บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์อาหารสััตว์์ จำำ�กััด /
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

1. ขาย
2. ซื้้�อ
3. รายได้้ค่่าเช่่า
4. รายได้้อื่่�น
5. ค่่าเช่่า
6. ค่่าใช้้จ่่าย

2. บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด /
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน
3. บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์ จีี.พีี.ฟาร์์ม จำำ�กััด /
มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

เป็็นบริิษััทที่่�ขายไก่่เนื้้�อ / กำำ�หนดราคา
ตามสััญญา โดยอิิงราคาตลาด
เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการเช่่าสำำ�นัักงาน /
กำำ�หนดราคาโดยผู้้�ประเมิินอิิสระ
โดยอิิงราคาตลาด

2.65 เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการเช่่าที่่�ดิินและสิ่่�ง
ปลููกสร้้าง / กำำ�หนดราคาตามสััญญาที่่�
ตกลง

2.40 เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการเช่่าที่่�พััก /
0.36 กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด
0.07

6. Nichirei Food Inc. /
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััทร่่วม

1. ขาย
2. รายได้้อื่่�น

498.24
0.08

498.24
0.08

790.93
-

790.93 เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
- กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทร่่วม
โดยมีีบริิษััทใหญ่่ร่่วมกัับบริิษััทร่่วม

1. ขาย

585.52

585.52

915.00

915.00 เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

8. บริิษััท สุุรพลฟู้้�ดส์์ จำำ�กััด (มหาชน) /
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทร่่วม โดยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นของ บจก.สุุรพลนิิชิิเร ฟู้้�ดส์์

1. ขาย
2. รายได้้อื่่�น

0.47
-

0.47
-

2.31
0.30

2.31 เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่ /
0.30 กำำ�หนดราคาราคาตามราคาตลาด

9. MCKEY FOODS (CHINA)

1. ขาย

14.53

14.53

54.88

54.88 เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาราคาตามราคาตลาด

10. MCKEY KOREA LLC

1. ขาย

-

-

4.16

4.16 เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาราคาตามราคาตลาด

11. บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน /
กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น
และบุุคคลซึ่่�งมีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น

1. ดอกเบี้้�ยจ่่าย

68.86

108.47

54.64

96.10 ตามรายงานประชุุมวิิสามััญครั้้�งที่่� 1/2556

เมื่่�อวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2556 มีีมติิอนุุมััติิให้้
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รัับความช่่วยเหลืือ
ทางด้้านการเงิินจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
เสริิมสภาพคล่่องให้้กัับบริิษััทฯ วงเงิินกู้้�ยืืม
ไม่่เกิิน 2,000 ล้้านบาท อััตราดอกเบี้้�ยไม่่
เกิินร้้อยละ 5.50 ต่่อปีี ครบกำำ�หนดชำำ�ระ
มกราคม 2567
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงใน
รายงานประจำ�ปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่
สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำ� รงรักษาไว้ซึ่งความ
สำ�คัญของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
อย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้
ซึง่ สินทรัพย์ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ รวมถึงการให้ความ
สำ�คัญต่อความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทัง้
พิจารณาหรือไตร่ตรองและวิเคราะห์ผลกระทบความเสีย่ งนัน้ ๆ เพือ่
กำ�หนดมาตรการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และ
ติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ

นายวิิรัช
ั ศิิริม
ิ งคลเกษม

กรรมการผู้้�จััดการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง
กัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั
สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความน่า
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์์อนัันต์์ ศิิริม
ิ งคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริิหาร

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

173

FINANCIAL
STATEMENTS
2020

งบการเงิินประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)

176

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็็น

เรื่่�องสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ

ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จ การของบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จำ � กั ด (มหาชน)และบริ ษั ท ย่ อ ย
(กลุม่ บริษทั ) และของเฉพาะบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั )
ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่าง
หากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

1. ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสัั ยจะสูู ญ

ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น เป็ น เรื่ อ ง
สำ � คั ญ ที่ ผู้ บ ริ ห ารจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการค่ า
เผื่ อ ผลขาดทุ น อั ต ราความเสี ย หายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และการ
คาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการชำ�ระหนี้ใ นอนาคตของ
ลูกหนี้ รายการดังกล่าวมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินและประกอบ
ด้วยการใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานโดยผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็น
ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการ
บัญชีสำ�หรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
รายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และ 9
การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและสมมติฐาน ที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
ทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา สอบทานความสมเหตุ
สมผลของสมมติฐานและสุ่มทดสอบข้อมูลที่นำ�มาใช้ประกอบการ
พิจารณา ตรวจสอบสถานะคงค้างของลูกหนี้ทดสอบการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้ตามวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ พิจารณาการรับชำ�ระหนี้ภายหลัง
รอบระยะเวลารายงาน และลูกหนี้ที่มีการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย
เพื่อพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเฉพาะรายและทดสอบการ
คำ�นวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึง
ตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2. ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าสิิ นค้้าคงเหลืือ

ข้้อมููลอื่่�น

บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบั สุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่�ำ กว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จำ�เป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่อง
สำ�คัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและราย
ละเอียดของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 4.4 และ 10

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอ่ ยูใ่ นรายงาน
ประจำ�ปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึง
สอบทานความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และได้ทดสอบ
ความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดย
เปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที่
เกี่ยวข้อง ทดสอบความถูกต้องของการคำ�นวณตลอดจนสุ่มตรวจ
สอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินความเพียง
พอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้า พเจ้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ คื อ การอ่ า นและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูท้ ีไ่ ด้รบั จากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้า
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเพื่อ
ให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
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ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�
มีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับ
ั ดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ทำ � งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ�หรับการดำ�เนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจั ด ทำ � รายงานทางการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ
ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติ
งานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จ
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อ
เนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
สำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ทที่ �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ
ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้ ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนด
เป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอ
รายงานฉบับนี้คือ
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

นายนริิศ เสาวลัักษณ์์สกุุล

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 5369
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน
ไก่ปยู่่ าพันธุ์
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8
6.1 และ 9
10
32.1

1,187,463,372.17
715,058,975.88
3,798,303,055.17
3,548,483.79
33,448,961.84
5,737,822,848.85

1,087,255,187.45 335,104,708.82
889,859,240.56 306,894,743.85
3,716,828,973.42 507,117,475.84
940,249.58
19,595,012.40
28,139,639.25
5,713,538,413.83 1,178,196,817.34

74,018,850.74
438,463,132.23
334,724,858.68
14,130,299.31
861,337,140.96

11
12

3,159,111,599.49
-

2,891,820,118.08 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
- 1,797,573,542.35 1,796,873,542.35

13.1
101,980,806.99
99,896,881.05
13.2
402,336,008.98
438,393,831.59
14
340,524,463.92
346,906,515.83 221,538,253.59 229,096,803.71
15
10,045,268,502.82 9,038,063,822.40 1,962,204,893.17 1,345,939,305.78
16
379,484,456.85
142,005,638.99
17
118,290,617.33
180,281,234.67
38,066,287.75 95,316,137.26
18
26,447,775.51
41,385,925.37
2,011,903.80
4,000,366.60
6.1 และ 19
17,499,999.60
1,294,911.36
1,294,911.36
97,204,476.37
51,014,276.80
73,259,335.97 22,481,283.73
14,671,943,619.62 13,106,557,516.75 5,762,519,555.62 5,019,567,139.43
20,409,766,468.47 18,820,095,930.58 6,940,716,372.96 5,880,904,280.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20 และ 21
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
6.1
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
6.1 และ 22
ส่วนของรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดรับรู ้ในหนึ่งปี
6.1 และ 24
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
6.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
16
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
32.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6.1
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
6.1 และ 24
หนี้สินตามสัญญาเช่า
16
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

700,000,000.00
1,080,427,045.86

830,000,000.00
982,014,749.69

700,000,000.00
30,000,000.00
326,984,136.13

830,000,000.00
30,000,000.00
435,400,699.10

9,759,466.76

9,173,147.54

7,850,000.00

7,850,000.00

553,000,000.00
19,125,042.09
97,691,796.97
17,892,997.84
37,834,873.89
2,515,731,223.41

393,000,000.00
5,524,361.12
82,645,947.02
48,372,199.44
1,775,255.80
33,186,408.22
15,087,157.86 13,103,371.57
1,937,020,252.47 1,528,593,110.35 1,316,354,070.67

2,160,000,000.00
97,997,309.08
344,346,709.63
568,124,486.94
14,138,450.16
3,184,606,955.81
5,700,338,179.22

2,594,400,000.00 1,489,600,000.00 1,636,400,000.00
106,756,775.84
68,033,333.20 75,883,333.20
136,712,331.50
551,446,511.00 226,806,366.60 222,159,650.00
15,429,560.16
7,564,348.16
8,320,958.16
3,268,032,847.00 1,928,716,379.46 1,942,763,941.36
5,205,053,099.47 3,457,309,489.81 3,259,118,012.03
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
25
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
26
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
26
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,400,000,000.00

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

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

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

140,000,000.00
12,654,020,150.96
10,586,390.98
14,583,427,541.94
126,000,747.31
14,709,428,289.25
20,409,766,468.47

140,000,000.00
11,555,599,764.17
10,495,921.05
13,484,916,685.22
130,126,145.89
13,615,042,831.11
18,820,095,930.58

140,000,000.00 140,000,000.00
1,564,585,883.15 702,965,268.36
3,483,406,883.15 2,621,786,268.36
3,483,406,883.15 2,621,786,268.36
6,940,716,372.96 5,880,904,280.39
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ
2563
2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

10

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(หน่ วย : บาท)
รายได้จากการขาย
14,471,022,678.07 16,863,738,759.20 6,559,407,504.57 8,447,092,873.39
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นทุนขาย
10 (12,361,495,111.52) (14,443,470,289.22) (5,785,023,630.58) (7,667,012,819.46)
หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562
กาไรขั้นต้น
2,109,527,566.55 2,420,268,469.98 774,383,873.99
780,080,053.93
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11 14,471,022,678.07 - 16,863,738,759.20 - 6,559,407,504.57
84,769,827.008,447,092,873.39
48,999,900.00
รายได้รายได้
จากการขาย
491,399,025.00
ต้นทุนรายได้
ขาย เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10 12(12,361,495,111.52) -(14,443,470,289.22) -(5,785,023,630.58)
(7,667,012,819.46) 465,540,198.362,420,268,469.98
275,979,998.46774,383,873.99
335,279,397.62 780,080,053.93
144,367,045.86
กาไรขัรายได้
2,109,527,566.55
้นต้น อื่น
56,614,915.68
(5,335,772.78)
21,928,213.52 48,999,900.00
31,619,119.09
รายได้กเงิาไร(ขาดทุ
นปันผลรันบ)จากอั
จากเงินตราแลกเปลี
ลงทุนในบริ่ยนษทั ร่ วม
11
84,769,827.00
ญาอนุนลงทุ
พนั ธ์นในบริ ษทั ย่อย
(11,100,639.21)
(625,360.22)
รายได้ขาดทุ
เงินปันนจากสั
ผลรับญจากเงิ
12
- - 491,399,025.00
- (475,157,283.31) 275,979,998.46
(540,067,343.70)335,279,397.62
(116,166,415.28)144,367,045.86
(142,768,793.03)
รายได้ค่อาื่นใช้จ่ายในการขาย
465,540,198.36
ค่าใช้จน่ายในการบริ
หาร ่ยน
(848,301,508.05) (5,335,772.78)
(866,505,264.66) 21,928,213.52
(301,420,895.67) 31,619,119.09
(369,577,689.39)
กาไร(ขาดทุ
)จากอัตราแลกเปลี
56,614,915.68
จกรรมด
1,297,123,250.02 1,284,340,087.30
1,289,547,665.96
492,719,636.46
ขาดทุกนาไรจากกิ
จากสัญญาอนุ
พนั าเนิ
ธ์ นงาน
(11,100,639.21)
(625,360.22)
ส่
ว
นแบ่
ง
ก
าไรจากเงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
354,915,197.27
255,901,417.38
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(475,157,283.31) (540,067,343.70) (116,166,415.28) (142,768,793.03) ทุนทางการเงิ
(91,029,906.79)(866,505,264.66)
(79,390,663.16)(301,420,895.67)
(68,968,694.64)(369,577,689.39)
(71,268,351.89)
ค่าใช้จต้่านยในการบริ
หารน
(848,301,508.05)
กาไรก่จกรรมด
อนภาษีาเนิ
เงินนได้
1,561,008,540.501,284,340,087.30
1,460,850,841.52
1,220,578,971.32 492,719,636.46
421,451,284.57
กาไรจากกิ
งาน
1,297,123,250.02
1,289,547,665.96
ค่างใช้กาไรจากเงิ
จ่ายภาษีเงินนลงทุ
ได้ นในบริ ษทั ร่ วม
29 354,915,197.27
(204,015,527.49) 255,901,417.38
(257,797,781.35) (108,079,159.73)
(103,142,461.20)
ส่วนแบ่
ก
าไรส
าหรั
บ
ปี
1,356,993,013.01
1,203,053,060.17
1,112,499,811.59
318,308,823.37
ต้นทุนทางการเงิน
(91,029,906.79)
(79,390,663.16) (68,968,694.64) (71,268,351.89)
ก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
่
น
กาไรก่อนภาษีเงินได้
1,561,008,540.50 1,460,850,841.52 - 1,220,578,971.32 - 421,451,284.57 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
1,356,993,013.01 1,203,053,060.17 1,112,499,811.59
318,308,823.37
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
29
(204,015,527.49) (257,797,781.35) (108,079,159.73) (103,142,461.20)
กาไรสการแบ่
าหรับงปีปั นกาไร
1,356,993,013.01 1,203,053,060.17 1,112,499,811.59
318,308,823.37
กาไรขาดทุส่นวเบ็นทีดเสร็
จอื่น ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
่เป็ นของผู
1,351,726,966.66
1,195,450,160.35
กาไรขาดทุส่นวเบ็นทีดเสร็
จรวมสวาหรั
1,356,993,013.01
1,112,499,811.59
318,308,823.37
่เป็ นของส่
นได้บเปีสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
5,266,046.351,203,053,060.17
7,602,899.82
1,356,993,013.01 1,203,053,060.17
การแบ่งปั นกาไร
ส่กวาไรต่
นที่เป็อนของผู
้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) 30 1,351,726,966.66 1,195,450,160.35
หุ้นขั้นพืถ้ ้นือหุฐาน
ส่ วนที
ป็ นของส่ษวทนได้
เสี ยทีท่ไี ม่จมากัีอดานาจควบคุ
5,266,046.35 1.08 7,602,899.82 0.95
ส่ว่เนของบริ
ั จีเอฟพี
(มหาชน)ม(หน่วย : บาท)
1,356,993,013.01 1,203,053,060.17
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
30
ส่วนของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1.08

0.95

0.89

0.89

0.25

0.25

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

525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

10,673,558,403.82
1,195,450,160.35
1,195,450,160.35
(313,408,800.00)
11,555,599,764.17
(2,595,099.87)
11,553,004,664.30
1,351,726,966.66
1,351,726,966.66
(250,711,480.00)
12,654,020,150.96

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร
10,176,432.66
319,488.39
10,495,921.05
10,495,921.05
90,469.93
10,586,390.98

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนตา่ จากการซื้ อเงินลงทุน
ในบริษทั ย่ อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
12,602,555,836.48
1,195,450,160.35
1,195,450,160.35
319,488.39
(313,408,800.00)
13,484,916,685.22
(2,595,099.87)
13,482,321,585.35
1,351,726,966.66
1,351,726,966.66
90,469.93
(250,711,480.00)
14,583,427,541.94

รวม

123,638,734.46
7,602,899.82
7,602,899.82
(1,115,488.39)
130,126,145.89
130,126,145.89
5,266,046.35
5,266,046.35
(790,469.93)
(8,600,975.00)
126,000,747.31

ส่ วนได้เสียที่
ไม่ มอี านาจควบคุม

12,726,194,570.94
1,203,053,060.17
1,203,053,060.17
319,488.39
(1,115,488.39)
(313,408,800.00)
13,615,042,831.11
(2,595,099.87)
13,612,447,731.24
1,356,993,013.01
1,356,993,013.01
90,469.93
(790,469.93)
(259,312,455.00)
14,709,428,289.25

รวม

(หน่ วย : บาท)

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
27.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายงานในปี ก่อน
ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
5
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปันผลจ่าย
27.1
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

งบการเงินรวม

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
27.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายงานในปี ก่อน
ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
5
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
27.1
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

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

525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00
525,000,000.00

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

698,065,244.99
318,308,823.37
318,308,823.37
(313,408,800.00)
702,965,268.36
(167,716.80)
702,797,551.56
1,112,499,811.59
1,112,499,811.59
(250,711,480.00)
1,564,585,883.15

(หน่ วย : บาท)
รวม

2,616,886,244.99
318,308,823.37
318,308,823.37
(313,408,800.00)
2,621,786,268.36
(167,716.80)
2,621,618,551.56
1,112,499,811.59
1,112,499,811.59
(250,711,480.00)
3,483,406,883.15
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กำไรสำหรับปี
รำยกำรปรับกระทบกำไรสำหรับปี เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)จำกกำรดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ค่ำเสื่ อมรำคำ-อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำ-ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่ อมรำคำ-สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์เสี ยหำยและเสื่ อมสภำพ
(โอนกลับ)ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยไก่ปู่ย่ำพันธุ์ปลดระวำง
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวำง
ขำดทุนจำกมูลค่ำกำรทำลำยลูกไก่
โอนกลับขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กำไรจำกกำรปรับปรุ งสัญญำเช่ำ
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขำดทุนจำกกำรปรับปรุ งมูลค่ำยุติธรรมสัญญำอนุพนั ธ์
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ำส่ วนที่รับรู ้เป็ นรำยได้
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำส่ วนที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รำยกำรกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในสิ นค้ำคงเหลือของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบการเงินรวม

2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,356,993,013.01

1,203,053,060.17

1,112,499,811.59

318,308,823.37

121,719,116.95
444,730,965.39
6,382,051.91
711,913,630.94
26,039,051.78
15,768,110.22
5,229,533.62
1,261,399.72
5,312,111.27
79,796,627.05
2,049,317.65
(4,431,233.50)
(3,333,160.01)
(32,254.28)
55,684.07
14,344,931.60
43,399,362.00
(9,173,147.54)
(3,916,686.23)
79,478,917.27
11,540,984.52
204,015,527.49
(354,915,197.27)
2,853,888.86
2,757,082,546.49

130,676,991.24
443,189,950.06
6,365,229.29
722,868,334.00
16,483,816.94
15,584,420.00
(1,546,836.47)
(636,454.06)
4,983,155.63
1,613,579.99
(17,952,700.78)
17,433,200.12
(367,836.58)
48,901,966.00
(9,173,147.54)
1,750,000.44
(7,645,400.88)
79,390,663.16
257,797,781.35
(255,901,417.38)
2,597,529.30
2,659,465,884.00

7,749,998.22
139,649,863.09
7,653,156.84
2,494,285.89
4,585,407.43
(2,360,040.49)
(119,999.00)
(1,731,065.99)
24,265.88
835,006.22
(491,399,025.00)
(84,769,827.00)
16,052,402.00
(7,850,000.00)
(372,762.76)
62,502,079.18
4,194,484.29
108,079,159.73
877,717,200.12

7,746,230.75
150,940,109.99
3,487,015.15
12,282,537.61
(8,343,966.55)
22,891,736.88
242,202.49
(48,999,900.00)
17,884,472.00
(7,850,000.00)
(535,072.24)
67,581,844.99
103,142,461.20
638,778,495.64
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

งบการเงินรวม

2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์สัญญำอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินสัญญำอนุพนั ธ์
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

173,809,725.22
(200,250,788.03)
446,297.04
(14,037,913.31)
(10,987,736.57)

88,332,788.99
(244,370,285.11)
7,270,712.36
(18,823,392.45)

130,792,762.91
(169,823,762.69)
(13,910,331.94)
(1,230,016.97)

(7,462,567.88)
(3,690,589.43)
4,648,465.67
(26,721,386.06)
(877,429.22)
2,671,958,623.92
3,916,686.23
(126,339,068.88)
2,549,536,241.27

(251,489,393.72)
57,211.21
(18,233,601.00)
(3,806,085.15)
2,218,403,839.13
7,645,400.88
(204,808,631.92)
2,021,240,608.09

(146,454,232.41) (224,425,273.13)
(209,646.00)
1,983,786.29
360,698.12
(11,405,685.40)
(9,240,470.00)
(756,610.00)
(4,392,135.15)
666,703,463.91 620,514,711.21
372,762.76
535,072.24
(2,415,181.58)
(2,757,354.73)
664,661,045.09 618,292,428.72

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยไก่ปู่ย่ำพันธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ย่ำพันธุ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พ่อแม่พนั ธุ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ยจ่ำยบันทึกเข้ำต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(48,139,287.54)
(8,179,018.00)
84,769,827.00
48,999,900.00
(700,000.00)
(796,000.00)
6,385,773.00
8,154,184.00
(123,987,275.50) (119,777,780.45)
97,727,780.00
106,272,074.50
(485,153,817.22) (490,004,087.39)
(3,500,000.00)
7,444,010.65
13,767,946.66
(1,566,644,683.98) (1,263,450,053.18)
(824,581.44)
(439,126.87)
(21,000,000.00)
(38,681,459.76)
(35,957,791.26)
(2,067,803,714.79) (1,765,909,751.99)

(50,547,035.27)
491,399,025.00
84,769,827.00
48,999,900.00
(700,000.00)
(796,000.00)
120,000.00
(191,449.10)
1,878,950.46
5,358,348.61
(706,751,402.36) (287,761,963.42)
(505,823.09)
(83,496.32)
(15,432,435.24)
(5,690,657.87)
(195,960,342.60) (239,973,869.00)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

37,262,172.08
178,227,993.09
6,898,354.44
(2,955,123.88)

187

188
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ซื้ อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชาระ
- จาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ซ่ ึ งยังไม่ได้รับชาระ
- ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่ปู่ย่าพันธุ์
- ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่พ่อแม่พนั ธุ์
- โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นค่าใช้จ่าย
- โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็ นลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
- ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งยังไม่ได้จ่ายชาระ
- ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรับรู ้ เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- รับรู ้ ตน้ ทุนผลประโยชน์พนักงานเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,800,000,000.00 3,550,000,000.00 3,800,000,000.00 3,550,000,000.00
(3,930,000,000.00) (4,100,000,000.00) (3,930,000,000.00) (4,100,000,000.00)
461,400,000.00
461,400,000.00
(461,400,000.00)
(461,400,000.00)
15,000,000.00
318,600,000.00 1,041,400,000.00
318,600,000.00
881,400,000.00
(200,000,000.00) (507,000,000.00)
(72,400,000.00) (379,300,000.00)
(30,761,002.26)
(10,029,318.00)
(80,050,884.50)
(79,162,175.38)
(63,074,046.41) (67,353,357.21)
(250,711,480.00) (313,408,800.00) (250,711,480.00) (313,408,800.00)
(8,600,975.00)
(381,524,341.76) (408,170,975.38) (207,614,844.41) (413,662,157.21)
100,208,184.72
(152,840,119.28) 261,085,858.08
(35,343,597.49)
1,087,255,187.45 1,240,095,306.73
74,018,850.74
109,362,448.23
1,187,463,372.17 1,087,255,187.45
335,104,708.82
74,018,850.74

55,167,152.41
1,881,580.00
11,513,651.66
47,762,662.36
143,369,307.45
701,667.44
282,971.87
23,005.00
22,210,685.32
8,370,708.23
2,889.00
51,844,775.18
17,626.08
1,104,534.47

64,544,951.65
13,822,756.46
42,162,996.95
91,659,537.26
283,001.34
19,802,019.65
17,950,925.00
342,400.00
25,929,635.19
10,281.88
656,445.00
-

208,813.98
38,673,718.76
-

1,450,073.14
13,199,610.14
-
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบี ยนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524
และแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย (รวมกัน เรี ยกว่า “กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) ดําเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไก่ ส ด
ชําแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และธุ รกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับ ภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่ านงบการเงินที่ ไม่ คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
บัญชี

งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ
ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และสัญญาเช่าซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น รวมถึ งกรอบแนวคิ ดสําหรั บการรายงานทางการเงิ น (ใหม่) ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
การอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและปรั บปรุ งคํานิ ยามและ
ข้อกําหนดทางการบัญชี ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่รับ รองทัว่ ไป ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุล ยพินิ จ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการ
รายงานจํานวนเงินที่เกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและ
ในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการประมาณการรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิ เลื อกซื้ อหรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญา รวมถึ ง
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ ในแต่ ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าด้านผูใ้ ห้เช่ า ว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่า
เงินทุนฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา
ว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ ยวกับปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิจในการประมาณมู ลค่าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ ของสิ นค้าคงเหลื อ โดยจํานวนเงิ นที่ ค าดว่าจะ
ได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
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ในการคํานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณมาตรฐานผลผลิ ตที่คาดว่า
จะได้รับและมู ลค่าคงเหลื อเมื่ อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิ ตของไก่ปู่ ย่าพันธุ์ และไก่พ่อแม่พ นั ธุ์
และต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทาน
มูลค่าคงเหลื อของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ท่ีมีการกําหนดมูลค่าคงเหลื อ ณ วันเริ่ มให้ผลผลิ ต
ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หากมูลค่าคงเหลือ
มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่ ในการนํามาคํานวณ
ค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ค่าความนิยมในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ ัน รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
คดีความ
หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
3. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่ อบริ ษทั

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

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ

ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจําหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์และจําหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2563
2562
99.99 99.99
99.99 99.99
98.2873 98.2761
99.99 99.99
99.99 99.99

3.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้นเมื่ อบริ ษทั มี อาํ นาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้น
เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษ ทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ใ น
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้ นโยบายการบัญชี 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
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงิ นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
4.2

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นแสดงด้วยมู ลค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับชําระ โดยรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วย
จํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้าน
การจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุน
ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุห นี้ แ ละรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น ตั้ง แต่ก ารรั บ รู ้ ร ายการลู ก หนี้ ก ารค้า ใน
การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกําหนด
ชําระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมู ลปั จจุบนั และการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี่ ยวกับ
ปั จจัย ทางเศรษฐกิ จมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลู ก ค้าในการชําระหนี้ ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าบันทึกในกําไรขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4.3 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
- สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่ าภายหลังด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
(FVOCI) หรื อผ่านกําไรขาดทุน (FVPL)
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ในการรั บ รู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรก กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องวัดมู ล ค่ าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นหรื อ
หนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มู ลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
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การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจ (Business Model) ของ
กลุ่ มบริ ษ ัทในการจัดการสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสั ญ ญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตรา
สารหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั
-

ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถื อครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นเพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญญา และข้อกําหนดตามสั ญญาของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณ
โดยใช้วิ ธี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการจะรั บ รู ้
โดยตรงในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกําไรขาดทุน

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่า
ด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น เมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อครองสิ นทรั พ ย์ท าง
การเงิ น ตามโมเดลธุ รกิ จที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและเพื่ อ ขาย
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อกําหนดตามสั ญ ญาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นซึ่ งทําให้ เกิ ด
กระแสเงิ นสด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่
กําหนดไว้ การเปลี่ ยนแปลงของมู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น รั บ รู ้ ผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู ้ในกําไรขาดทุน เมื่อ
มี การตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ น กําไรหรื อขาดทุ นสะสมที ่เคยรับ รู ้รายการในกํา ไร
ขาดทุน เบ็ด เสร็ จ อื ่น จะต้อ งจัด ประเภทรายการใหม่เข้ากําไรขาดทุ น รายได้ดอกเบี้ ยจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง รายการขาดทุ น
จากการด้อยค่าแสดงในกําไรขาดทุน

-

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
กําไรขาดทุ น ที่ เกิ ด จากตราสารหนี้ ที่ ว ดั มู ล ค่ า FVPL จะรั บ รู ้ เป็ นกําไรขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่เกิดรายการ

กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
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การวัดมู ลค่าของตราสารทุ นสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามประเภท
ของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรื อการวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรขาดทุนในภายหลัง
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้
เป็ นกํา ไร(ขาดทุ น )อื่ น ในกําไรขาดทุ น รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่า (และการกลับ รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจาก
รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
-

หากกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงิ นสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
อื่ นให้ก ับกิ จการอื่ น โดยไม่สามารถปฏิ เสธการชําระหรื อเลื่ อนการชําระออกไปอย่างไม่ มี
กําหนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิน เว้นแต่วา่ การ
ชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสารทุนที่
คงที่ และเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่

-

หากกลุ่ มบริ ษ ัทไม่ มี ภาระผูกพันตามสั ญญาหรื อสามารถเลื่ อนการชําระภาระผู กพันตาม
สัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่ มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่ม บริ ษ ทั จัดประเภทรายการหนี้ สิ นทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูล ค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุ พ นั ธ์ จดั ประเภทรายการ และวัด มู ล ค่าด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมผ่า นกําไรขาดทุ น
ยกเว้นสัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สาํ หรับการป้องกันความเสี่ ยง
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การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น การซื้ อ
หรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั
ตกลงที่จะซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่
จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้ นสุ ดลง
การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์ อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและ FVOCI วิธีการ
ประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความเป็ นสาระสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต กลุ่มบริ ษทั
ใช้วธิ ีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุนหรื อมู ลค่าสุ 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

ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่ต้ งั และสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิ ตที่ ผลิ ตเอง ต้นทุ นสิ นค้าได้รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติ หักด้วย
ประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
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4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
4.6 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจําหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ) ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุ นในการขายบันทึ กในกําไรขาดทุ น เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถวัดมู ลค่ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่า ดังนี้
-

สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน ได้แก่ ไข่เชื้ อ งานระหว่างฟั ก และงานระหว่างเลี้ ยงไก่
เนื้ อ ซึ่ งแสดงไว้ภายใต้หมวดสิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุ นตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า เนื่องจากมีวงจรการเลี้ยงสั้น

-

สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ งานระหว่างเลี้ยง
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และงานระหว่างเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมพันธุ์สะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี ) เนื่ องจากสิ นทรั พย์ชีวภาพเหล่ านี้ มีวงจรการเลี้ ยงสั้นและ
กรณี สิ นทรั พ ย์ชี วภาพที่ เป็ นพันธุ์ สั ตว์ไม่สามารถหาราคาตลาดหรื อมู ลค่าเพื่อกําหนดมู ลค่า
ยุติธรรมในสภาพปั จจุบนั สําหรับสิ นทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้และไม่สามารถกําหนดมูลค่า
ยุติ ธ รรมโดยใช้มู ล ค่ า ปั จจุ บ ันของประมาณการกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ คาดว่าจะได้รับจาก
สิ นทรัพย์น้ ันได้อย่างน่ าเชื่ อถื อเนื่ องจากมี ความไม่แน่ นอนอันเกิ ดจากปั จจัยภายนอกต่างๆ
เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็ นต้น

ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ชี วภาพ และในช่ วงการเจริ ญเติบ โต เช่ น ต้นทุนลูกสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุ นการเลี้ ยงอื่ น
เป็ นต้น
การคิ ดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ชีวภาพที่ให้ผลิ ตผล เช่ น ไก่ ปู่ย่าพันธุ์ และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
คํานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภท
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4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรื ออาคารหรื อส่ วนควบอาคารหรื อทั้งที่ดินและ
อาคารที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ใน
การบริ หารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กมู ลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นในราคาทุ น หลังจากนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธี เส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคารชุด
20 ปี
อาคารโรงงาน
20 ปี
ค่ า เสื่ อ มราคารวมอยู่ ใ นการคํา นวณผลการดํา เนิ น งานและไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ในกําไรขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน
ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชี ของที่ดิน
และอาคาร
4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุให้ประโยชน์
ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน และคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่น
หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรขาดทุน
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นใช้มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ต้น ยางพาราระหว่า งเพาะปลู ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ชี วภาพ เพื่ อ ประโยชน์ สํ า หรั บ การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมอาคารโรงเรื อน บริ ษทั ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และรับรู ้
เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย การปรับสภาพพื้นที่ การปรับหน้าดิ น การปลูก การปราบวัชพืชและการใส่ ปุ๋ย ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกระทัง่ ต้นยางพาราอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ตาม
ความประสงค์ ซึ่ งใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี และจะเริ่ มตัดจําหน่ายหลังจากต้นยางพาราพร้อม
ใช้งานได้ตามประสงค์
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4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี ) ของสิ นทรัพย์น้ นั ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะ
สะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมบัญชี

5 ปี

4.10 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ ม ต้นของสัญ ญา กลุ ่ม บริ ษ ทั ประเมิน ว่าสัญ ญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็ นการให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
จากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อ
ก่อนวันที่ สัญ ญาเริ่ มมี ผล ต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่ เกิ ดขึ้น และประมาณการต้น ทุน ที่จ ะ
เกิดขึ้ นสําหรับผูเ้ ช่ าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ า
ที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่าย
ชําระ ณ วันที่ สั ญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ซึ่ งคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสั ญญาเช่ าหากอัต รานั้ น
สามารถกํา หนดได้ทุ ก เมื่ อ แต่ห ากอัต รานั้น ไม่ส ามารถกํา หนดได้ทุ ก เมื่ อ กลุ่ม บริ ษ ทั ต้องใช้
อัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
-

การจ่ายชําระคงที่ รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา
การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมู ลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
อัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
จํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
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ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
หรื อสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้ อ และ
การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่ม
บริ ษทั จะยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิด
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ด
อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้น
ก่ อน อย่างไรก็ ตาม หากสั ญญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรั พย์อา้ งอิ งให้แก่ กลุ่มบริ ษ ทั เมื่ อ
สิ้ นสุ ดอายุสั ญญาเช่ า หรื อหากราคาทุ นของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่ มบริ ษ ทั จะใช้สิ ทธิ
เลือกซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่ า หรื ออายุการให้ป ระโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละ
ประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า ดังต่อไปนี้
ที่ดิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
อาคารสํานักงาน

3 - 20 ปี บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญา
3 - 12 ปี บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญา
2 - 3 ปี บวกอายุของสัญญาที่ มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญา

หนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าต้องมี ก ารวัดมู ลค่ าใหม่เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงจํานวนเงิ นที่ คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
-

การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
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เมื่อหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดย
การปรั บปรุ งสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มี
มู ลค่าลดลงจนเป็ นศู นย์แล้ว และมี การลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมู ลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุน
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
กลุ่ มบริ ษ ทั อาจเลื อกที่ จะไม่รับ รู ้สิ นทรั พย์สิท ธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าสําหรับ
สัญญาเช่ าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรั พย์อา้ งอิ งมี มูลค่าตํ่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาเช่ า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จารณาเมื่ อเริ่ ม แรกว่าแต่ละสั ญ ญาเช่ าเป็ นสั ญญาเช่ าเงิ นทุ นหรื อสัญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่า
มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุน หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ าตามสัญญาเช่ าเงินทุนบันทึ กเป็ นลู กหนี้ สัญญาเช่ าทางการเงิ นด้วยมู ลค่า
ปั จจุ บ นั ของจํานวนเงิ นที่ จ่ายตามสั ญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลู กหนี้ เบื้ องต้นกับมูลค่า
ปั จจุบนั ของลู กหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่ าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุ
ของสั ญญาเช่ าโดยใช้วิธี เงิ นลงทุ นสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ทุ กงวด ต้น ทุ นทางตรง
เริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจาก
รายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วน
อสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบ
แทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่ อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่
จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
4.12 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการรวมธุ รกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ที่ได้มา โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้น และขาดทุน
จากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
4.13 การด้อยค่า-สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า เมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น ตํ่ากว่า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้ อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํ นึ งว่าจะมี ขอ้ บ่งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถู กคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงิ นได้ที่
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

32
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่สินทรัพย์น้ ัน
มีความเกี่ยวข้องด้วย
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 นรายได้ในกําไรขาดทุนทันที
4.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่า ย
เมื่ อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
- กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
- กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้
ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
-

ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

- ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถู กรับรู ้ท้ งั จํานวนในกําไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่ อมี ความเป็ 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 การรับรู ้รายได้
- รายได้จากการขายและให้บริ การ รับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่
ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ รายได้จากการขายและให้บริ การ แสดงตาม
มูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าและบริ การที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักส่ วนลด โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
4.17 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
การได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
กลุ่ มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพี ยงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับ
หนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับ ภาษีเงินได้ที่ป ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
4.19 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้
คํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
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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
4.21 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี
แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว
แสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนสําหรับปี
4.22 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิ จ
เป็ นส่ วนธุ รกิจที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ งแตกต่างไปจาก
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
4.23 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นสัญญาอนุ พนั ธ์ที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ใน
การบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเพื่อหวัง
ผลกํา ไร อย่า งไรก็ต าม หากสัญ ญาอนุ พ นั ธ์น้ ัน ไม่เข้า เงื่ อ นไขการบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี ่ ย ง
สัญญาอนุ พ นั ธ์น้ นั จะถู กจัดประเภทเป็ น “เพื่อค้า” กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายการสัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่ างประเทศล่ วงหน้ าเมื่ อ เริ่ ม แรกด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม และวัดมู ลค่ าต่อมาในภายหลังด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู ้ ใน
กําไรขาดทุน
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4.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูล ค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน
การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง
กําหนดให้ ตอ้ งวัดมู ล ค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มีตลาดที่ มี ส ภาพคล่องสําหรั บ
สิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ที่มีล กั ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่มี
สภาพคล่อ งได้ กลุ ่ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่
เหมาะสมกับ แต่ ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข อ้ มูล ที ่ส ามารถสัง เกตได้ที ่เกี ่ย วข้อ งกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ 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
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้นํา มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 32 เรื่ อ ง การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16เรื่ อง
สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับ
ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวเป็ นรายการปรั บ ปรุ งกับ กําไรสะสมต้น งวด (Modified
retrospective) และไม่ ปรั บปรุ งข้อมู ลเปรี ย บเที ย บ ดัง นั้ น การจัด ประเภทรายการใหม่แ ละรายการ
ปรับ ปรุ ง ที ่เกิด จากการเปลี ่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี จ ะรับ รู ้ใ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที ่ 1
มกราคม 2563
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ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เป็ นดังนี้
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม
2562

งบการเงินรวม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

889,859,240.56
19,595,012.40

127,312.83
-

(2,573,593 .29)
99,008.00

887,285,647.27
127,312.83
19,694,020.40

180,281,234.67
17,499,999.96
51,014,276.80
1,158,249,764.39

319,401.76
648,774.97
1,095,489.56

406,013,621.52
(17,499,999.96)
(2,824,500.00)
383,214,536.27

406,013,621.52
319,401.76
180,930,009.64
48,189,776.80
1,542,559,790.22

-

3,674,082.62

18,441,760.21
-

18,441,760.21
3,674,082.62

-

16,506.81
3,690,589.43

364,772,376.42
383,214,136.63

364,772,376.42
16,506.81
386,904,726.06

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
11,555,599,764.17
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
11,555,599,764.17
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 11,555,599,764.17

(2,595,099.87)
(2,595,099.87)
1,095,489.56

383,214,136.63

11,553,004,664.30
11,553,004,664.30
11,939,909,390.36

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
รวมหนี้สิน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1 มกราคม
2563

438,463,132.23
14,130,299.31

-

(687,277.50)
99,008.00

437,775,854.73
14,229,307.31

95,316,137.26
18,175,780.49
566,085,349.29

41,929.20
41,929.20

149,658,795.83
(999,000.00)
148,071,526.33

149,658,795.83
95,358,066.46
17,176,780.49
714,198,804.82

-

209,646.00

5,355,848.38
-

5,355,848.38
209,646.00

-

209,646.00

142,715,677.95
148,071,526.33

142,715,677.95
148,281,172.33

702,965,268.36
702,965,268.36
702,965,268.36

(167,716.80)
(167,716.80)
41,929.20

148,071,526.33

702,797,551.56
702,797,551.56
851,078,723.89

5.1 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ผลกระทบที่มีต่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงั ต่อไปนี้

กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาอนุพนั ธ์
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบตั ิก่อน
การปรับปรุ งผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

งบการเงินรวม
11,555,599,764.17
(2,595,099.87)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
702,965,268.36
(167,716.80)

11,553,004,664.30

702,797,551.56
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ ถื อปฏิ บ ตั ิ ค รั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของกลุ่ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ น
โมเดลธุ รกิ จที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และจัดประเภทรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังนี้
(หน่วย : บาท)

มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

446,714.59
446,714.59

1,087,255,187.45
887,285,647.27
19,694,020.40
19,189,600.40
2,013,424,455.52

1,087,255,187.45
887,285,647.27
446,714.59
19,694,020.40
19,189,600.40
2,013,871,170.11

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
3,690,589.43
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
3,690,589.43

830,000,000.00
982,014,749.69
82,645,947.02
33,186,408.22
2,594,400,000.00
115,929,923.38
383,214,136.63
15,429,560.16
5,036,820,725.10

830,000,000.00
982,014,749.69
82,645,947.02
33,186,408.22
2,594,400,000.00
115,929,923.38
383,214,136.63
3,690,589.43
15,429,560.16
5,040,511,314.53

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

-

74,018,850.74
437,775,854.73
14,229,307.31
17,176,780.49
543,200,793.27

74,018,850.74
437,775,854.73
14,229,307.31
17,176,780.49
543,200,793.27

209,646.00
209,646.00

830,000,000.00
30,000,000.00
435,400,699.10
13,103,371.57
1,636,400,000.00
83,733,333.20
148,071,526.33
8,320,958.16
3,185,029,888.36

830,000,000.00
30,000,000.00
435,400,699.10
13,103,371.57
1,636,400,000.00
83,733,333.20
148,071,526,33
209,646.00
8,320,958.16
3,185,239,534.36

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า
หนี้ สินหมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

127,312.83

-

319,401.76

-

3,674,082.62

209,646.00

16,506.81

-
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5.2 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่ องสัญญาเช่า
ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
หนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า
ปรั บปรุ งด้วยจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชําระตามสั ญญาเช่ าที่ จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
สัญญาเช่ าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มดังกล่าว
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่นาํ มาคํานวณหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เท่ากับ
อัตราร้อยละ 3.25

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
57,361,492.74
23,213,898.00
(23,684.21)
-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิ ที่จะซื้ อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมี
การใช้สิทธิ
452,752,748.28
510,090,556.81
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(126,876,420.19)
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
383,214,136.62
ประกอบด้วย
หนี้ สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

18,441,760.21
364,772,376.42
383,214,136.63

180,591,764.00
203,805,662.00
(55,734,135.67)
148,071,526.33
5,355,848.38
142,715,677.95
148,071,526.33

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
ที่ดิน
ที่ดินพร้อมอาคาร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

งบการเงินรวม
35,088,692.61
80,354,416.68
289,213,758.63
1,356,753.60
406,013,621.52

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
27,130,629.17
121,171,413.06
1,356,753.60
149,658,795.83
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6. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษ ทั มี ร ายการบัญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ บริ ษ ทั ย่อ ยและกิ จ การที่เกี่ ย วข้อ งกัน โดยมีผู ถ้ ื อ หุ ้น กลุ ่ม
เดียวกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จโดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด

-

-

1,204,975.00
7,540,621.71
380.00
-

983,835.00
14,229,506.98
8,239.86
8,399.84

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

87,467,237.00 132,084,492.00
185,681,128.30 226,621,399.03

87,467,237.00 132,084,492.00
8,775,000.00
9,120,000.00

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
รวม

15,169,874.00
36,529,310.75 22,526,313.37
39,854,825.28 90,295,861.43
174,264.00
286,380.00
3,680,097.88
4,018,471.48
368,556,737.21 475,832,917.31

36,529,310.75 22,526,313.37
39,854,825.28 90,295,861.43
174,264.00
286,380.00
181,546,613.74 269,543,028.48

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 ดดิง้ จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

114,864.50
402,240.32
286,096.60
94,705.70
243,366.15

230,220.69
403,550.50
397,079.84
125,682.20
283,195.83

11,876,958.65
4,783,857.50

11,172,254.07
4,743,237.50

9,399,869.40
432,328.00

9,074,004.87
423,380.00
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
รวม
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่ถึงกําหนดในหนึ่งปี
สุ ทธิ

124,206.49
1,651,752.46
2,200.00
18,438,975.10

841,379.21
646,938.42
21,828.00
17,425,637.20

124,206.49
3,531.00
11,101,208.16

840,309.21
33,009.50
21,828.00
11,832,260.64

-

-

2,376,234.77

1,747,245.67

915.00
915.00

296,246.05
3,846.74
3,846.74
1,923.37
305,862.90

2,376,234.77

1,747,245.67

-

687,277.50

-

687,277.50

6,000.00
6,000.00

2,084,400.00
125,000.00
114,000.00
2,323,400.00

6,000.00
6,000.00

891,000.00
114,000.00
1,005,000.00

-

19,249,999.56
(1,749,999.96)
17,499,999.60

-

-
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-สุ ทธิ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม

7,622,987.08
300,636,987.26
46,907,902.62
5,071,327.71
360,239,204.67

-

-

-

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

7,999.32
37,223,394.07

618,984.55

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

987,586.44
38,218,979.83

26,537,728.29
27,156,712.84

-

-

189,549.18
1,101,988.84
6,611.10

326,455.66
1,128,070.28
61,792.10

611,655.57
611,655.57

597,839.66
597,839.66

157,342.35
1,455,491.47

160,403.09
1,676,721.13

เจ้าหนี้อื่น
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 จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด

-

-

118,521.22
120,119.84
407,682.88
-

410,632.29
105,844.40
305,381.73
600.00

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

-

4,155.99
4,155.99

646,323.94

4,155.99
826,614.41

เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด

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 ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

109,960,549.23
26,125,791.05
5,071,327.71
141,157,667.99

-

6,406,660.39 138,526,226.12
102,977.00
247,277.00
7,999.32
36,651,432.60

-

43,169,069.31 138,773,503.12
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
เงินรับล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี ต้นปี
หัก ส่ วนที่รับรู ้ระหว่างปี
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

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

75,883,333.20 83,733,333.20
7,850,000.00
7,850,000.00
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
68,033,333.20 75,883,333.20

75,883,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
68,033,333.20

83,733,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
75,883,333.20

หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม

7,732,053.63
285,199,090.21
46,567,446.05
5,036,235.85
344,534,825.74

-

110,669,602.43
25,607,294.07
5,036,235.85
141,313,132.35

-

หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม
สุ ทธิ

(233,465.54)
(13,039,602.09)
(1,197,133.64)
(203,926.94)
(14,674,128.21)
329,860,697.53

-

(4,409,993.53)
(361,907.60)
(203,926.94)
(4,975,828.07)
136,337,304.28

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

- 461,400,000.00
- (461,400,000.00)
-

30,000,000.00
30,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00

- 461,400,000.00
- (461,400,000.00)
-

เงินกูย้ มื ระยะยาว
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

1,636,400,000.00
318,600,000.00
(72,400,000.00)
1,882,600,000.00
(393,000,000.00)
1,489,600,000.00

1,134,300,000.00
881,400,000.00
(379,300,000.00)
1,636,400,000.00
1,636,400,000.00

1,636,400,000.00
318,600,000.00
(72,400,000.00)
1,882,600,000.00
(393,000,000.00)
1,489,600,000.00

1,134,300,000.00
881,400,000.00
(379,300,000.00)
1,636,400,000.00
1,636,400,000.00

กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

249,500,000.00
(24,500,000.00)
225,000,000.00
(103,000,000.00)
122,000,000.00

227,900,000.00
50,000,000.00
(28,400,000.00)
249,500,000.00
249,500,000.00

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

708,500,000.00
(103,100,000.00)
605,400,000.00
(57,000,000.00)
548,400,000.00
553,000,000.00
2,160,000,000.00

697,800,000.00
110,000,000.00
(99,300,000.00)
708,500,000.00
708,500,000.00
- 393,000,000.00
2,594,400,000.00 1,489,600,000.00 1,636,400,000.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคืนเมื่ อทวงถามคิ ดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 1.40 ต่อปี และ 1.58 ต่อปี
ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุ คคลที่เกี่ ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดภายในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากบุ คคลที่เกี่ ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นเงิ นกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นครบกําหนด
ภายในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
กําไรขาดทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเสื่ อมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
รายการบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
กําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้าต้นทุน
สิ นทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง

นโยบายการ
กําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ราคาทุน

-

-

367,808,940.84
3,456,948,116.15
5,935,098.00
24,245,014.00
491,399,025.00
3,601,362.07

385,364,104.43
4,024,118,423.64
5,935,098.00
26,135,108.60
6,131,583.47

อัตราร้อยละ 1.40-1.95 ต่อปี

-

-

427,660.26

468,534.26

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ราคาทุน

6,110,985,563.35
294,332,895.27
23,175,105.05
169,989,101.60
84,769,827.00
870,387.41

6,773,898,828.63
436,612,052.82
20,396,491.90
179,426,279.89
48,999,900.00
965,880.00

1,962,164,511.70
259,565,650.31
20,148,015.00
123,844,451.60
84,769,827.00
870,387.41

2,152,568,482.29
386,186,904.50
17,369,401.85
128,632,269.89
48,999,900.00
916,380.00

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาตลาด

1,585,110,262.05
2,736,908,933.63
600,000.00
39,564,283.18
7,968,094.79

2,273,502,722.62
2,690,064,657.40
600,000.00
43,825,128.65
25,509,062.69
22,714,208.72

1,098,766,763.76
3,072,307.96
2,211,472.29

1,767,280,627.73
3,090,300.05
9,429,062.69
2,263,020.16

ราคาตามสัญญา

21,242,171.01

-

7,144,374.24

-

อัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี

10,849,917.12

-

4,159,157.62

-

อัตราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี

73,387,785.73

62,290,248.43

55,983,287.38

51,099,906.02

อัตราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี

35,084,205.57

33,809,482.86

12,875,700.67

3,542,349.47
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6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
128,235,908.00 125,900,646.00 52,786,043.00 52,908,853.00
1,239,798.00
3,354,667.00
847,076.00 1,871,196.00
129,475,706.00 129,255,313.00 53,633,119.00 54,780,049.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ท่ี จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษ ัท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงิ นเดื อน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาํ หนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ 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 ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม 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 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 อื หุน้ และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการและผูถ้ ือหุน้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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7. สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ดังนี้ (ยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1)
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

รวม

3,548,483.79
3,548,483.79

1,187,463,372.17
715,058,975.88
33,448,961.84
20,065,412.43
1,956,036,722.32

1,187,463,372.17
715,058,975.88
3,548,483.79
33,448,961.84
20,065,412.43
1,959,585,206.11

17,892,997.84
17,892,997.84

700,000,000.00
1,081,013,365.08
97,691,796.97
37,834,873.89
2,713,000,000.00
107,170,456.62
363,471,751.72
14,138,450.16
5,114,320,694.44

700,000,000.00
1,081,013,365.08
97,691,796.97
37,834,873.89
2,713,000,000.00
107,170,456.62
363,471,751.72
17,892,997.84
14,138,450.16
5,132,213,692.28
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มูลค่ายุติธรรม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

(หน่วย : บาท)

รวม

940,249.58
940,249.58

335,104,708.82
306,894,743.85
28,139,639.25
17,765,230.49
687,904,322.41

335,104,708.82
306,894,743.85
940,249.58
28,139,639.25
17,765,230.49
688,844,571.99

1,775,255.80
1,775,255.80

700,000,000.00
30,000,000.00
326,984,136.13
48,372,199.44
15,087,157.86
1,882,600,000.00
75,883,333.20
142,236,692.62
7,564,348.16
3,228,727,867.41

700,000,000.00
30,000,000.00
326,984,136.13
48,372,199.44
15,087,157.86
1,882,600,000.00
75,883,333.20
142,236,692.62
1,775,255.80
7,564,348.16
3,230,503,123.21

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
638,704.80
520,000.00
772,359,093.69 676,695,940.29
411,472,386.68 405,982,334.44
2,993,187.00
4,056,912.72
1,187,463,372.17 1,087,255,187.45

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
162,204.80
55,000.00
309,064,250.42 44,335,409.35
25,878,253.60 29,628,441.39
335,104,708.82 74,018,850.74
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
368,556,737.21 475,832,917.31
274,553,738.28 330,968,605.99
50,307,010.00
51,590,027.50
693,417,485.49 858,391,550.80
(29,602,754.92) (33,918,874.20)
663,814,730.57 824,472,676.60

ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18,438,975.10
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
2,172,326.25
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
915.00
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
1,356,971.73
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ถึงกําหนดในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
26,406,315.33
รายได้คา้ งรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
2,868,741.90
รวมลูกหนี้อื่น
51,244,245.31
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
715,058,975.88

17,425,637.20
16,422,538.90
305,862.90
1,500,105.84

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
181,546,613.74 269,543,028.48
104,337,178.85 134,403,723.11
285,883,792.59 403,946,751.59
285,883,792.59 403,946,751.59
11,101,208.16
62,742.13
2,376,234.77
57,300.00

11,832,260.64
12,763,889.05
1,747,245.67
40,000.00

1,749,999.96
687,277.50
687,277.50
23,948,759.71
6,272,904.30 6,306,098.78
3,346,381.95
1,140,561.90 1,139,609.00
65,386,563.96 21,010,951.26 34,516,380.64
889,859,240.56 306,894,743.85 438,463,132.23

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
9.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

341,493,671.85

408,416,003.87

154,264,759.38

258,124,743.42

27,063,065.36
368,556,737.21

67,416,913.44
475,832,917.31

27,281,854.36
181,546,613.74

11,418,285.06
269,543,028.48

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน
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9.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

247,370,369.95 261,648,739.94 74,414,363.55

91,180,130.54

48,181,813.98 86,299,809.35 29,922,815.30 42,853,937.57
29,308,564.35 34,610,084.20
369,655.00
324,860,748.28 382,558,633.49 104,337,178.85 134,403,723.11
(29,602,754.92) (33,918,874.20)
295,257,993.36 348,639,759.29 104,337,178.85 134,403,723.11

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-60 วัน
รายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลู กหนี้ การค้า
และลูกหนี้อื่นกิจการอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(33,918,874.20) (35,527,662.67)
(4,661,828.92)
(480,195.00)
3,400,429.20
2,027,031.47
5,577,519.00
61,952.00
(29,602,754.92) (33,918,874.20)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
-
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10. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไข่ไก่
วัตถุดิบและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
ไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
งานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ
อะไหล่ วัสดุโรงงาน วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
197,552,889.69 137,390,535.85
48,365,284.31
57,062,001.69
676,844.33
379,051.69
1,992,547,781.22 2,199,994,187.25
358,651,980.12 207,390,981.89
4,368,555.64
163,475,390.54
56,784,404.86

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
193,414,558.27 132,085,172.01
19,366,010.21
21,139,801.55
157,592,335.92
56,476,446.68

83,341,065.57 109,596,068.39
338,642,121.35 422,412,858.69
625,518,140.11 536,350,003.04
3,808,771,497.24 3,731,728,648.99
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(7,589,569.22) (12,020,802.72)
3,798,303,055.17 3,716,828,973.42

147,193,358.94
517,566,263.34
(2,878,872.85)
(7,569,914.65)
507,117,475.84

137,832,266.43
347,533,686.67
(2,878,872.85)
(9,929,955.14)
334,724,858.68

ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้

ไข่เชื้อ และงานระหว่างฟัก (หน่วย : ฟอง)
งานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ (หน่วย : ตัว)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
9,147,190
9,807,893
7,416,115
9,423,404

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไม่มีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
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ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(12,020,802.72)
(29,973,503.50)
(9,929,955.14) (18,273,921.69)
(522,814.75)
4,431,233.50
18,475,515.53
2,360,040.49
8,343,966.55
(7,589,569.22)
(12,020,802.72)
(7,569,914.65)
(9,929,955.14)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
12,365,926,345.02 14,461,422,990.00 5,787,383,671.07 7,675,356,786.01
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
(4,431,233.50)
(17,952,700.78)
(2,360,040.49)
(8,343,966.55)
สุ ทธิ
12,361,495,111.52 14,443,470,289.22 5,785,023,630.58 7,667,012,819.46

11. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2563 2562

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

2563
2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,483,089,884.51 1,246,124,096.91 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 1,676,021,714.98 1,645,696,021.17 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
รวม
3,159,111,599.49 2,891,820,118.08 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

2,099,326,028.28 1,910,427,662.86
1,928,010,983.80 1,678,497,249.65
(763,546,990.79) (738,091,077.68)
(236,294,667.48) (306,941,776.12)
3,027,495,353.81 2,543,892,058.71

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

1,528,401,356.76 1,947,687,643.08
2,574,913,112.25 1,982,862,215.91
(541,811,928.64) (500,065,645.61)
(108,277,900.25)
(47,780,451.06)
3,453,224,640.12 3,382,703,762.32
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

7,225,852,325.87
656,603,295.10
656,603,295.10
656,603,295.10
84,769,827.00

7,164,261,686.37
517,125,680.64
517,125,680.64
517,125,680.64
48,999,900.00
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(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

7,436,719,017.02
66,279,157.88
66,279,157.88
66,279,157.88
-

8,215,526,696.33
4,821,585.88
4,821,585.88
4,821,585.88
-

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้
ในงบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
3,027,495,353.81 2,543,892,058.71
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
49.00
49.00
1,483,472,723.37 1,246,507,108.77
รายการปรับปรุ งอื่น
(382,838.86)
(383,011.86)
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
1,483,089,884.51 1,246,124,096.91
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รวมมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

3,453,224,640.12
49.00
1,692,080,073.66
(16,058,358.68)
1,676,021,714.98
3,159,111,599.49

3,382,703,762.32
49.00
1,657,524,843.54
(11,828,822.37)
1,645,696,021.17
2,891,820,118.08
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12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริ ษทั
2563
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
รวม

ทุน
ชําระแล้ว

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

2562

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2563
2562

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.2873 98.2761
160,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
537,074,727.35 536,374,727.35 491,399,025.00
159,999,100.00 159,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,797,573,542.35 1,796,873,542.35 491,399,025.00

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มี การลงทุ นเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยจํานวน 4,500 หุ ้น จํานวน 0.70 ล้านบาท โดยสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 98.2761 เป็ นอัตราร้อยละ 98.2873 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิ ดส่ วนตํ่าจากการซื้ อเงินลงทุน จํานวน 0.09 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสม ปี 2552 และ 2553 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 40,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 12.50 บาท เป็ นจํานวน
500.00 ล้านบาท คิดเป็ นส่ วนของบริ ษทั จํานวน 491.40 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2563

-
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13. สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
13.1 ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ระยะให้ผลผลิต

งบการเงินรวม
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ระยะเล็กรุ่ น

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

116,163,620.12
136,761,719.51
(116,163,620.12)
136,761,719.51
115,165,534.65
(136,761,719.51)
115,165,534.65

40,071,784.92
119,777,780.45
13,822,756.46
(136,761,719.51)
36,910,602.32
123,987,275.50
11,513,651.66
(115,165,534.65)
57,245,994.83

156,235,405.04
119,777,780.45
136,761,719.51
13,822,756.46
(116,163,620.12)
(136,761,719.51)
173,672,321.83
123,987,275.50
115,165,534.65
11,513,651.66
(136,761,719.51)
(115,165,534.65)
172,411,529.48

ค่ าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(51,744,339.72)
(130,676,991.24)
108,645,890.18
(73,775,440.78)
(121,719,116.95)
125,063,835.24
(70,430,722.49)

-

(51,744,339.72)
(130,676,991.24)
108,645,890.18
(73,775,440.78)
(121,719,116.95)
125,063,835.24
(70,430,722.49)

62,986,278.73
44,734,812.16

36,910,602.32
57,245,994.83

99,896,881.05
101,980,806.99

.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

130,676,991.24
121,719,116.95
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13.2 ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ระยะให้ผลผลิต

งบการเงินรวม
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ระยะเล็กรุ่ น

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

362,786,270.48
568,754,655.11
(512,494,171.04)
419,046,754.55
671,212,176.49
(676,654,596.14)
413,604,334.90

179,168,482.80
554,551,445.24
42,162,996.95
(568,754,655.11)
207,128,269.88
540,316,467.47
47,762,662.36
(671,212,176.49)
123,995,223.22

541,954,753.28
554,551,445.24
568,754,655.11
42,162,996.95
(512,494,171.04)
(568,754,655.11)
626,175,024.43
540,316,467.47
671,212,176.49
47,762,662.36
(676,654,596.14)
(671,212,176.49)
537,599,558.12

ค่ าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจําปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาํ หรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(145,830,183.69)
(443,189,950.06)
401,238,940.91
(187,781,192.84)
(444,730,965.39)
497,248,609.09
(135,263,549.14)

-

(145,830,183.69)
(443,189,950.06)
401,238,940.91
(187,781,192.84)
(444,730,965.39)
497,248,609.09
(135,263,549.14)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

231,265,561.71
278,340,785.76

207,128,269.88
123,995,223.22

438,393,831.59
402,336,008.98

ค่ าเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

443,189,950.06
444,730,965.39
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ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้

(หน่วย : ตัว)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
848,506.00
713,556.00
404,082.00
582,756.00
1,252,588.00
1,296,312.00

ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ระยะให้ผลผลิต
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ระยะเล็กรุ่ น
รวม

14. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

267,247,814.80
2,961,800.00
270,209,614.80
270,209,614.80

130,310,492.98
538,200.00
130,848,692.98
130,848,692.98

397,558,307.78
3,500,000.00
401,058,307.78
401,058,307.78

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(334,442.75)
(48,497.55)
(382,940.30)
(48,495.00)
(431,435.30)

(46,634,473.91)
(6,316,731.74)
(52,951,205.65)
(6,333,556.91)
(59,284,762.56)

(46,968,916.66)
(6,365,229.29)
(53,334,145.95)
(6,382,051.91)
(59,716,197.86)

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(817,646.00)
(817,646.00)
(817,646.00)

-

(817,646.00)
(817,646.00)
(817,646.00)

269,009,028.50
268,960,533.50

77,897,487.33
71,563,930.42

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

346,906,515.83
340,524,463.92
6,365,229.29
6,382,051.91
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ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

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

323,366,328.30
323,366,328.30
191,449.10
(139,926,134.83)
183,631,642.57

448,920,136.87
448,920,136.87
191,449.10
(139,926,134.83)
309,185,451.14

(334,442.75)
(48,497.55)
(382,940.30)
(48,495.00)
(431,435.30)

(211,700,859.66)
(7,697,733.20)
(219,398,592.86)
(7,701,503.22)
139,926,133.83
(87,173,962.25)

(212,035,302.41)
(7,746,230.75)
(219,781,533.16)
(7,749,998.22)
139,926,133.83
(87,605,397.55)

(41,800.00)
(41,800.00)
(41,800.00)

-

(41,800.00)
(41,800.00)
(41,800.00)

125,129,068.27
125,080,573.27

103,967,735.44
96,457,680.32

229,096,803.71
221,538,253.59
7,746,230.75
7,749,998.22
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า
ราคาทุ นจํานวน 103.04 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 58.80 ล้านบาท และมู ลค่าราคาทุน จํา นวน
103.04 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 63.71 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อ
ที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตาม
รายงานการประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จํานวน 1,304.47 ล้านบาท
(มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้รวมรายการสิ นทรัพย์ที่ได้มาหลังการประเมิ นราคาจํานวน 3.49 ล้านบาท
ซึ่ งกลุ่ มบริ ษทั เชื่ อว่ามู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ที่ได้มาแสดงมู ลค่าไม่แตกต่างจากมู ลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระสําคัญ) ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Marget Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) สําหรั บ
การประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลําดับชั้นระดับที่ 3
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นก่อให้เกิ ด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนจํานวน 28.32 ล้านบาท และ 25.59 ล้านบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน
จํานวน 173.88 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 99.28 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจํานวน 313.61 ล้านบาท
มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 105.46 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่ กลุ่มบริ ษ ทั
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่อ การลงทุน มีมูล ค่า ยุติธ รรม
ตามรายงาน การประเมินราคาในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จํานวน 1,273.40 ล้านบาท เท่ากัน
ทั้งสองปี ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธี คิ ดจากรายได้ (Income Approach) สํ าหรั บการประเมิ นราคาที่ ดิ น
และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลู กสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลําดับชั้นระดับที่ 3
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นก่ อให้เกิ ด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนจํานวน 26.36 ล้านบาท และ 23.58 ล้านบาท ตามลําดับ
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สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงในกําไรขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อการด้อยค่ าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

4,347,647,089.85

(41,800.00)
(41,800.00)

651,373,770.62
4,284,115,286.91

(3,707,755,085.23)
(338,657,176.13)
147,366,334.94
(3,899,045,926.42)
(351,765,596.81)
151,593,324.46
(4,099,218,198.77)

(35,521,244.92)
(2,887,433.20)
(38,408,678.12)
(2,949,603.94)
(41,358,282.06)

655,890,549.11

7,989,490,739.25
3,343,313.01
416,295,890.41
(162,436,926.40)
8,246,693,016.27
2,559,289.70
290,746,082.15
(156,664,902.44)
8,383,333,485.68

อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุ ง

614,701,756.53
55,949,875.00
19,172,617.21
689,824,248.74
7,155,089.00
311,293.43
697,290,631.17

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

807,533,744.60

934,034,468.50

-

(2,628,280,277.38)
(217,459,767.67)
298,484,958.23
(2,547,255,086.82)
(191,071,749.25)
7,270,120.05
(2,731,056,716.02)

3,665,235,405.78
35,319,204.83
107,402,797.07
(326,667,852.36)
3,481,289,555.32
28,394,830.01
36,204,646.13
(7,298,570.84)
3,538,590,460.62

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

251,562,775.27

274,957,463.48

-

(1,065,496,114.67)
(91,882,158.14)
25,781,656.14
(1,131,596,616.67)
(98,578,021.51)
33,091,092.07
(1,197,083,546.11)

1,295,765,058.46
18,088,987.54
118,650,663.56
(25,950,629.41)
1,406,554,080.15
19,293,676.11
56,050,781.73
(33,252,216.61)
1,448,646,321.38

เครื่ องมือเครื่ องใช้

58,025,456.39

61,996,908.80

-

(423,976,083.31)
(26,540,989.04)
14,436,048.96
(436,081,023.39)
(23,689,247.02)
24,722,988.55
(435,047,281.86)

488,018,569.68
20,914,529.49
4,022,992.02
(14,865,319.00)
(12,840.00)
498,077,932.19
17,692,517.76
2,176,672.22
(24,874,383.92)
493,072,738.25

235,187,207.25

297,826,927.39

-

(860,946,002.97)
(105,225,045.08)
39,093,806.22
(927,077,241.83)
(106,885,254.72)
24,891,626.31
(1,009,070,870.24)

1,144,672,793.35
102,368,726.13
16,972,214.51
(39,109,564.77)
1,224,904,169.22
36,782,289.72
7,504,531.98
(24,932,913.43)
1,244,258,077.49

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3.00

3.00

-

(798,776.50)
(2,971.50)
(801,748.00)
(801,748.00)

801,751.00
801,751.00
801,751.00

สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

3,741,332,554.86

2,458,606,265.33

-

-

1,962,227,884.60
1,052,007,756.23
154,639,952.44
(2,918,079.33)
(707,351,248.61)
2,458,606,265.33
1,506,670,156.83
209,747,656.14
(3,886,549.46)
(429,804,973.98)
3,741,332,554.86

11,620,925.43

11,620,925.43

-

-

9,056,648.67
2,054,023.02
510,253.74
11,620,925.43
11,620,925.43

งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่าง
และงานระหว่างประกอบ เพาะปลูกต้นยางพารา

711,913,630.94
59,276,314.02
3,749,528.29

722,868,334.00
55,985,753.41
3,801,453.35

10,045,268,502.82

9,038,063,822.40

(41,800.00)
(41,800.00)

(8,722,773,584.98)
(782,655,540.76)
525,162,804.49
(8,980,266,321.25)
(774,939,473.25)
241,569,151.44
(9,513,636,643.06)

17,169,970,607.32
1,290,046,415.25
837,667,380.96
(571,948,371.27)
(707,364,088.61)
18,018,371,943.65
1,618,547,849.13
602,741,663.78
(250,909,536.70)
(429,804,973.98)
19,558,946,945.88

รวม

(หน่วย : บาท)
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150,971,322.82
148,333,012.31

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่ อมราคาที่อยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(35,521,244.92)
(2,887,433.20)
(38,408,678.12)
(2,949,603.94)
(41,358,282.06)

186,060,508.73
3,319,492.21
189,380,000.94
311,293.43
189,691,294.37

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

1,416,725,656.48 177,966,757.39
14,917,381.77
5,859,681.45
46,079,951.31
4,349,868.76
(281,923,337.55) (2,140,810.50)
1,195,799,652.01 186,035,497.10
16,531,252.61
9,156,507.57
11,003,531.29
738,193.07
(2,242,437.45) (8,080,675.29)
1,221,091,998.46 187,849,522.45

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

519,771,633.11
531,762,918.31

272,730,227.34
235,458,527.64

19,581,529.04
22,497,758.61

25,628,689.32
26,124,317.54

54,830,178.14
50,428,565.84

(133,681,370.70)
(12,660,208.76)
9,300,274.37
(137,041,305.09)
(15,866,913.70)
8,464,997.00
(144,443,221.79)

211,371,645.12 162,315,039.64
11,449,517.03 25,797,482.66
617,336.84 13,059,242.30
(1,695,721.41) (9,300,281.37)
221,742,777.58 191,871,483.23
9,093,204.40 11,465,304.40
78,174.61
(19,811,100.76) (8,465,000.00)
211,103,055.83 194,871,787.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน

(593,167,584.74) (1,095,462,292.70) (162,341,870.28) (190,211,056.54)
(40,260,416.59)
(81,377,450.82) (6,252,595.11)
(7,502,005.51)
9,861,831.79
253,770,318.85
2,140,497.33
1,598,973.79
(623,566,169.54) (923,069,424.67) (166,453,968.06) (196,114,088.26)
(40,521,632.46)
(64,806,444.60) (6,897,667.61)
(8,607,600.78)
3,694,558.21
2,242,398.45
7,999,871.83
19,742,950.75
(660,393,243.79) (985,633,470.82) (165,351,763.84) (184,978,738.29)

1,117,520,758.53
3,167,892.85
44,793,519.67
(22,144,368.40)
1,143,337,802.65
2,211,840.60
54,885,373.49
(8,278,854.64)
1,192,156,162.10

ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

302,424,051.15
941,217,375.14

-

170,634,934.57
226,779,536.37
5,619,822.14
(100,610,241.93)
302,424,051.15
499,551,244.99
206,990,625.32
(67,748,546.32)
941,217,375.14

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ

1,674.86
6,382,417.78

-

12,990,081.43
70,835.73
(13,059,242.30)
1,674.86
197,415,766.55
421,991.15
(191,457,014.78)
6,382,417.78

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

150,940,109.99
139,649,863.09

1,345,939,305.78
1,962,204,893.17

(2,210,385,419.88)
(150,940,109.99)
276,671,896.13
(2,084,653,633.74)
(139,649,863.09)
42,144,776.24
(2,182,158,720.59)

3,442,595,300.46
300,961,573.56
117,910,068.96
(317,204,519.23)
(113,669,484.23)
3,430,592,939.52
745,425,121.12
274,429,182.36
(46,878,068.14)
(259,205,561.10)
4,144,363,613.76

รวม

(หน่วย : บาท)
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- งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ น
ราคาทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 38.68 ล้านบาท และ 35.96 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิ ดจากเงิ นกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุ น
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ท้ งั สิ้ นที่ กู้มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.78-5.50 ต่อปี และ 1.54-5.50 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้ างและเครื่ องจักร
ราคาทุ นจํานวน 2,602.14 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 1,233.20 ล้านบาท และราคาทุนจํานวน
2,675.56 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 1,238.33 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 5,065.40 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 382,986.00 บาท และ
ราคาทุนจํานวน 4,970.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 378,374.00 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รวมต้นทุ นการกู้ยืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง 15.43 ล้านบาท และ 5.69 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืม
ที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดื อนของเงินกู้ท้ งั สิ้ นที่ กู้มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ทว่ั ไปอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ
0.78-5.50 ต่อปี และ 1.54-5.50 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน พร้อมอาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ราคาทุ นจํานวน 921.93 ล้านบาท และ 872.84 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าตามบัญชี 425.04 ล้านบาท
และ 405.97 ล้านบาท ตามลําดับ และที่ จะมี ข้ ึ นในอนาคตไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่ บ ริ ษ ัท ได้รับ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ ย งั ใช้งานอยู่โดยมี ราคาทุ น 1,395.00 ล้า นบาท มู ล ค่ า ตามบัญ ชี 16,036.00 บาท และราคาทุ น
1,536.22 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 16,628.00 บาท ตามลําดับ
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16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
ที่ดิน

ที่ดินพร้อม
อาคาร

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน ยานพาหนะ
ปรับปรุ งอาคาร

รวม

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุฯ 5)
35,088,692.61 80,354,416.68 289,213,758.63 1,356,753.60 406,013,621.52
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
- 1,134,534.47
- 1,134,534.47
ปรับปรุ งสัญญาเช่าระหว่างปี
- (1,624,647.36)
- (1,624,647.36)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่เข้ากําไรขาดทุน
(1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,764,151.08) (508,782.60) (26,039,051.78)
ราคาตามบัญชีปลายปี
33,748,778.13 73,928,213.06 270,959,494.66 847,971.00 379,484,456.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่ วน
ยานพาหนะ
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุฯ 5)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่เข้ากําไรขาดทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี

ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
รวม

-

-

-

-

27,130,629.17
(1,004,838.12)
26,125,791.05

121,171,413.06
(6,139,536.12)
115,031,876.94

1,356,753.60
(508,782.60)
847,971.00

149,658,795.83
(7,653,156.84)
142,005,638.99

งบกําไรขาดทุ น สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี รายการที่ เกี่ ยวข้องกับสั ญญาเช่ า

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
26,039,051.78
11,540,984.52
30,761,002.26

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,653,156.84
4,194,484.29
10,029,318.00

239
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หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จา่ ยทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30,524,054.81
113,765,112.26
334,325,124.32
478,614,291.39
(115,142,539.67)
363,471,751.72

10,029,318.00
38,523,007.00
145,224,019.00
193,776,344.00
(51,539,651.38)
142,236,692.62

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
19,125,042.09
74,215,004.09
270,131,705.54
363,471,751.72

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,524,361.12
22,286,373.39
114,425,958.11
142,236,692.62

17. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
187,070,379.24
180,392,114.67
(68,779,761.91)
(110,880.00)
118,290,617.33
180,281,234.67

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
66,455,665.47
95,316,137.26
(28,389,377.72)
38,066,287.75
95,316,137.26
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

งบการเงินรวม
รายการปรับปรุ ง
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
จากการนํา
1 มกราคม
หรื อค่าใช้จ่ายใน
มาตรฐานใหม่
2563
กําไรขาดทุน
มาใช้ครั้งแรก
(หมายเหตุฯ 29)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

5,815,762.99
2,978,214.67
4,913,299.86
19,430,333.25
22,744.34
89,123,938.86
58,107,820.70
180,392,114.67

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(89,342.92)
(89,342.92)
(620,353.84)
(709,696.76)
- (71,786,152.61) (71,786,152.61)
3,824,130.43 (67,962,022.18)
(110,880.00)
(110,880.00)
2,837.03
(108,042.97)
(110,880.00) (71,875,495.53) (71,986,375.53)
3,206,613.62 (68,779,761.91)
180,281,234.67
648,774.97 180,930,009.64 (62,639,392.31) 118,290,617.33

738,117.88
71,786,152.62
72,524,270.50

5,815,762.99
2,978,214.67
4,913,299.86
19,430,333.25
22,744.34
738,117.88
89,123,938.86
71,786,152.62
58,107,820.70
252,916,385.17

(990,938.65)
(887,323.80)
(173,748.79)
(8,123,509.14)
(22,744.34)
2,840,481.68
2,706,324.27
(3,086,726.46)
(58,107,820.70)
(65,846,005.93)

4,824,824.34
2,090,890.87
4,739,551.07
11,306,824.11
3,578,599.56
91,830,263.13
68,699,426.16
187,070,379.24
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับปรุ ง
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
จากการนํา
1 มกราคม
หรื อค่าใช้จ่ายใน
มาตรฐานใหม่มาใช้
2563
กําไรขาดทุน
ครั้งแรก
(หมายเหตุฯ 29)

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

2,561,765.59
34,646,550.97
58,107,820.70
95,316,137.26

41,929.20
29,594,503.67
29,636,432.87

2,561,765.59
41,929.20
34,646,550.97
29,594,503.67
58,107,820.70
124,952,570.13

(472,008.10)
313,121.96
929,343.32
(1,159,541.14)
(58,107,820.70)
(58,496,904.66)

2,089,757.49
355,051.16
35,575,894.29
28,434,962.53
66,455,665.47

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รวม
สุทธิ

95,316,137.26

(29,594,503.67) (29,594,503.67)
(29,594,503.67) (29,594,503.67)
41,929.20 95,358,066.46

(188,049.92)
1,393,175.87
1,205,125.95
(57,291,778.71)

(188,049.92)
(28,201,327.80)
(28,389,377.72)
38,066,287.75

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 29)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม
รายได้หรื อ
31 ธันวาคม
2562
ค่าใช้จ่ายใน
2562
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 29)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ไก่ป่ ูย่าพันธุ ์
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

6,232,340.66
(416,577.67) 5,815,762.99
5,149,992.52 (2,171,777.85) 2,978,214.67
16,785,536.90 (16,785,536.90)
2,024,664.05
2,888,635.81 4,913,299.86
16,670,709.46
2,759,623.79 19,430,333.25
45,483.84
(22,739.50)
22,744.34
84,312,818.00
4,811,120.86 89,123,938.86
144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70
275,951,838.29 (95,559,723.62) 180,392,114.67

3,784,561.43
16,785,536.90
33,158,207.27
144,730,292.86
198,458,598.46

(1,222,795.84) 2,561,765.59
(16,785,536.90)
1,488,343.70 34,646,550.97
(86,622,472.16) 58,107,820.70
(103,142,461.20) 95,316,137.26

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(100,800.00)
(10,080.00) (110,880.00)
(100,800.00)
(10,080.00) (110,880.00)
275,851,038.29 (95,569,803.62) 180,281,234.67 198,458,598.46

(103,142,461.20) 95,316,137.26
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กลุ่มบริ ษทั มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 จํานวน 31.08 ล้านบาท และ 64.81 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 57.16 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่ องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
จากรายการดังกล่าวในอนาคต)
18. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสําเร็ จรู ป ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสําเร็ จรู ป
109,058,549.88
439,126.87
109,497,676.75
824,581.44
23,005.00
110,345,263.19

44,228,233.39
83,496.32
44,311,729.71
505,823.09
44,817,552.80

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(51,617,652.56)
(16,494,098.82)
(68,111,751.38)
(15,785,736.30)
(83,897,487.68)

(36,824,347.96)
(3,487,015.15)
(40,311,363.11)
(2,494,285.89)
(42,805,649.00)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

41,385,925.37
26,447,775.51

4,000,366.60
2,011,903.80

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายที่อยูใ่ นกําไรขาดทุน
ค่าตัดจําหน่ายที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

16,483,816.94
10,281.88

3,487,015.15
-

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายที่อยูใ่ นกําไรขาดทุน
ค่าตัดจําหน่ายที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

15,768,110.22
17,626.08

2,494,285.89
-

243

244

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

71

19. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ประกอบด้วย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าส่ วนที่ถึงกําหนดในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
- 19,249,999.56
- (1,749,999.96)
- 17,499,999.60

การเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเช่าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
21,000,000.00
(1,750,000.44)
19,249,999.56

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้จ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็ นค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน
และอาคาร ที่ทาํ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง สัญญามีอายุ 12 ปี ครบกําหนดปี 2573 บริ ษทั ตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับรู ้ค่าเช่ า
จ่ายล่วงหน้าข้างต้นเป็ นสิ นทรั พย์สิท ธิ ก ารใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 16
เรื่ องสัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.2
20. สิ นเชื่อและการคํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 33.1 คํ้าประกันโดยที่ดิน
พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงิ นร่ วมจํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
5.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 400.00 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ยไม่เกิ นร้อยละ 3.25 ต่อปี
และมี ระยะเวลาการกู้ยืมไม่ เกิ น 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มี นาคม 2561 ถึ งวันที่ 1 มี นาคม 2564 โดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 400.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.60 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยไม่มีหลักทรัพย์
คํ้าประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 960.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิ น 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืม ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกันโดยมี วงเงิ นจํานวน 300.00 ล้านบาท โดยมี อ ัตราดอกเบี้ ยไม่ เกิ นร้ อยละ 3.25 ต่ อปี และมี
ระยะเวลาการกู้ยืม ไม่ เกิ น 3 ปี เริ่ ม ตั้งแต่วนั ที่ 1 มี นาคม 2560 ถึ งวัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2562 โดยไม่ มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อในรู ปของ
วงเงินกูร้ ะยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงินจํานวน 320.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อย
ละ 3.25-3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี ครบกําหนดในเดือนสิ งหาคม 2564 และธันวาคม
2565 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
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21. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็ นเงินกูย้ ืมจาก
ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดื อน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0.78-0.98 ต่อปี และ 1.54-1.58 ต่อปี ตามลําดับ
22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
38,218,979.83 27,156,712.84 43,169,069.31 138,773,503.12
763,862,487.67 699,946,152.64 128,731,216.78 166,803,832.16
802,081,467.50 727,102,865.48 171,900,286.09 305,577,335.28

เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
46,253,794.57
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
52,222,162.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
611,655.57
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
152,659,870.52
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
26,598,095.25
รวมเจ้าหนี้อื่น
278,345,578.36
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,080,427,045.86

4,155.99
646,323.94
826,614.41
58,450,638.04 17,665,647.99 24,585,055.20
25,950,837.01 39,036,399.21 13,620,679.56
597,839.66 1,455,491.47 1,676,721.13
152,321,654.60 75,189,576.98 74,210,509.24
25,000.00
25,000.00
17,586,758.91 21,065,410.45 14,878,784.28
254,911,884.21 155,083,850.04 129,823,363.82
982,014,749.69 326,984,136.13 435,400,699.10
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23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
551,446,511.00 520,121,701.00
33,724,827.99 37,975,353.00
9,674,534.01 11,583,058.00
(26,721,386.06) (18,233,601.00)
568,124,486.94 551,446,511.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
222,159,650.00 213,515,648.00
11,762,524.00 13,042,369.00
4,289,878.00
4,842,103.00
(11,405,685.40) (9,240,470.00)
226,806,366.60 222,159,650.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

รับรู ้เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
-

656,445.00

-

-

33,818,654.97
9,580,707.03
43,399,362.00

35,601,902.96
13,300,063.04
48,901,966.00

13,032,408.00
3,019,994.00
16,052,402.00

13,534,202.00
4,350,270.00
17,884,472.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้คาํ นวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

ร้อยละ 2.6581
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
55 ปี
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีดงั นี้

อัตราคิดลด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(26,794,659.00) (27,147,298.00) (11,340,545.00) (11,793,846.00)
30,082,049.00 30,537,347.00 12,673,100.00 13,213,881.00
37,291,689.00 33,572,863.00 15,878,981.00 14,575,841.00
(33,542,835.00) (30,319,626.00) (14,347,087.00) (13,213,546.00)
(31,597,780.00) (27,793,346.00) (12,968,220.00) (11,642,948.00)
39,146,438.00 34,205,674.00 15,779,514.00 14,092,036.00

24. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ประกอบด้วย

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

75,883,333.20
31,873,442.64
107,756,775.84

83,733,333.20
32,196,590.18
115,929,923.38

75,883,333.20 83,733,333.20
75,883,333.20 83,733,333.20

(7,850,000.00)
(1,909,466.76)
(9,759,466.76)
97,997,309.08

(7,850,000.00)
(1,323,147.54)
(9,173,147.54)
106,756,775.84

(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
68,033,333.20 75,883,333.20
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2562 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าต้นปี
บวก รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าในระหว่างปี
หัก รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20
1,000,000.00
(9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
107,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นรายได้รับล่วงหน้า ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา
ให้เช่าที่ดิน และอาคารรวมถึงบริ การที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง สัญญามีอายุระยะเวลา
20 ปี ครบกําหนดปี 2573 ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริ ษทั จะได้รับค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้าตามอัตรา
ที่ระบุในสัญญา บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าว ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการอื่นเป็ นรายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาให้เช่ าที่ดินที่บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ งได้จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าที่ดินให้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดย
ให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด 6 เดือน หลังจากวันจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า ครบกําหนดปี 2586 ภายใต้
สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าตอบแทนการจดสิ ทธิ การเช่า และค่าเช่าเป็ นอัตรารายเดื อนตามที่ระบุ
ในสัญญา บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าวตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
25. ทุนเรื อนหุ น้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

1,253,821,000.00
1,253,821,000.00
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การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถใน
การดําเนิ น งานอย่างต่อเนื่ อง การดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมและการรั ก ษาอัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สิ นต่อทุนเป็ น
0.39 : 1 และ 0.38 : 1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.99 : 1
และ 1.24 : 1 ตามลําดับ
26. ส่ วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ต้งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้อง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ท้ งั นี้ บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
27. การจ่ายเงินปั นผล
27.1 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผล
หุ ้นละ 0.20 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจํานวน
250.76 ล้านบาท (จ่ายจริ งจํานวน 250.71 ล้านบาท) ปั จจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
27.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2561 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผล
หุ ้นละ 0.25 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจํานวน
313.46 ล้านบาท (จ่ายจริ งจํานวน 313.41 ล้านบาท) ปั จจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจํานวน
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
(48,428,674.62) 116,516,452.22
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
8,638,327,082.54 10,312,365,477.43
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(4,431,233.50) (17,952,700.78)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2,429,473,581.60 2,632,469,999.12
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
129,475,706.00 129,255,313.00
ค่าเสื่ อมราคา
744,334,734.63 729,233,563.29
ค่าเสื่ อมพันธุ์
566,450,082.34 573,866,941.30
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
15,768,110.22
16,483,816.94
ค่าขนส่ ง
250,165,360.73 311,549,669.56
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
243,892.19
30,204,191.82
ค่าสาธารณูปโภค
642,238,284.92 669,626,728.80
ค่าธรรมเนียม
5,967,890.55
8,180,442.80
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
20,436,929.73
62,290,254.61
ค่าส่ งเสริ มการขาย
11,589,470.32
12,613,241.70
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
5,312,111.27
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวาง
79,796,627.05
4,983,155.63
ต้นทุนทางการเงิน
91,029,906.79
79,390,663.16
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
5,335,772.78
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
11,100,639.21
ผลขาดทุนจากไฟไหม้
55,121,287.47
ค่าใช้จ่ายอื่น
198,233,946.91 203,235,062.67
รวม
13,787,084,448.88 15,934,769,333.52

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(162,445,275.50) 187,978,655.45
4,606,264,507.79 5,889,832,536.15
(2,360,040.49) (8,343,966.55)
1,179,255,594.75 1,393,555,626.44
53,633,119.00 54,780,049.00
155,053,018.15 158,686,340.74
2,494,285.89
3,487,015.15
74,906,231.26 104,246,555.11
9,429,062.69
219,356,649.90 245,063,740.67
2,907,905.35
3,854,044.82
1,359,886.36 12,466,090.08
145,796.85
1,194,471.79
68,968,694.64 71,268,351.89
625,360.22
- 55,121,287.47
72,039,262.22 68,007,792.87
6,272,204,996.39 8,250,627,653.77
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29. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
141,376,135.18
162,227,977.73
50,787,381.02
62,639,392.31
204,015,527.49

95,569,803.62
257,797,781.35

57,291,778.71
108,079,159.73

103,142,461.20
103,142,461.20

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีท่ีใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,220,578,971.32 (43,018,051.84) 464,469,336.41
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
244,115,794.26
92,893,867.28

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากไฟไหม้
เงินปั นผลรับ
ขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

125,072.04
1,814,628.53
1,393,175.87
(1,166,966.74)
(472,008.10)
929,343.32
(11,024,257.49)
(115,233,770.40)
(69,540,287.80)
(153,342.47)
50,787,381.02
57,291,778.71
108,079,159.73

-

1,487,120.90
(1,222,795.84)
1,488,343.70
11,024,257.49
(9,799,980.00)
(95,452,721.92)
(418,091.61)
103,142,461.20
103,142,461.20
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30. กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี

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

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
1,351,726,966.66 1,195,450,160.35 1,112,499,811.59 318,308,823.37
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
1.08
0.95
0.89
0.25

31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจชําแหละไก่ ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุ รกิจอาหารสัตว์
ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ ์ ธุ รกิ จจําหน่ายลูกไก่ ธุ รกิจผลิ ตและจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
และธุ รกิ จฟาร์ มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิดขึ้นจาก
ยอดรายได้หกั ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุ รกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่วนงาน

ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชําแหละไก่
6,003.95
555.46

ส่วนงาน
ธุรกิจฟาร์ ม
เลี้ยงไก่เนื้อ
4,181.39
3,453.01

6,559.41
710.82

7,634.40
15.47

7,641.03
410.11

1,592.58
97.27

143.70
(26.91)

744.54
16.30

325.30
74.06

1,802.91
159.49
1,402.26

4,185.71
1,003.47

1,728.44
59.71
2,683.63

1,510.52
737.59

3.55

162.13
141.37

424.74
11.62
305.96

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
อาหารสัตว์ ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
3,018.91
249.72
143.70
740.60
132.75
14,471.02
4,622.12
1,342.86
3.94
192.55 (10,169.94)
(10,169.94)

14,471.02
1,297.12
354.92
(91.03)
(204.01)
1,357.00
(5.27)
1,351.73
9,814.45
230.82
6,277.83
4,086.67
20,409.77

สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ลู ก ค้า รายใหญ่ ที่ มู ล ค่า การขาย
สู งกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 ราย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม
6,109.91 ล้านบาท
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รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่วนงาน

ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชําแหละไก่
7,872.79
574.30
8,447.09
441.25

ส่วนงาน
ส่วนงาน
ธุรกิจฟาร์ ม
ธุรกิจ
เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
4,647.61 3,171.95
4,015.80 5,496.11
8,663.41 8,668.06
40.45
550.42

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

1,176.92
169.01
946.72

3,896.21
987.96

1,662.88
70.03
2,730.88

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
103.81
199.29
730.47
137.82
16,863.74
1,415.57
8.33
168.71 (11,678.82)
1,519.38
199.29
738.80
306.53 (11,678.82) 16,863.74
203.53
(5.59)
4.30
49.98
1,284.34
255.90
(79.39)
(257.80)
1,203.05
(7.60)
1,195.45
1,429.81
687.05

12.24

184.52
76.09

437.06
11.62
354.40

8,787.40
250.66
5,795.34
3,986.69
18,820.09

สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ลู ก ค้า รายใหญ่ที่ มู ล ค่ า การขาย
สู งกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 ราย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม
6,772.75 ล้านบาท
เกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6.2)
ส่ วนเกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้น
ระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อยอดขายสุ ทธิ รวม ดังนี้

ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
81.17
75.80
18.83
24.20
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32. เครื่ องมือทางการเงิน
32.1 สัญญาอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า
หนี้สินหมุนเวียน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3,548,483.79

940,249.58

17,892,997.84

1,775,255.80

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดย
ธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูล
ระดับ 2 ในลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
32.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่สาํ คัญซึ่ งสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยดังนี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2 ถึง 5 ปี

-

-

700,000,000.00
19,125,042.09
74,215,004.09
553,000,000.00 2,160,000,000.00
1,272,125,042.09 2,234,215,004.09

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
5 ปี
ตามราคาตลาด

(หน่วย : บาท)

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

- 894,666,200.62 292,797,171.55 1,187,463,372.17
- 715,058,975.88 715,058,975.88
- 894,666,200.62 1,007,856,147.43 1,902,522,348.05
270,131,705.54
270,131,705.54

- 700,000,000.00
- 1,081,038,365.08 1,081,038,365.08
- 363,471,751.72
- 2,713,000,000.00
- 1,081,038,365.08 4,857,510,116.80

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.00-0.50
-

0.78-0.98
3.25
3.25-5.50
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

-

830,000,000.00
- 2,594,400,000.00
830,000,000.00 2,594,400,000.00

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

700,000,000.00
30,000,000.00
393,000,000.00 1,489,600,000.00
5,524,361.12
22,286,373.39
1,128,524,361.12 1,511,886,373.39

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

- 803,960,711.65 283,294,475.80 1,087,255,187.45
- 889,859,240.56 889,859,240.56
- 803,960,711.65 1,173,153,716.36 1,977,114,428.01

0.00-0.50
-

-

1.54-1.58
3.25-5.50

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

- 830,000,000.00
982,014,749.69 982,014,749.69
- 2,594,400,000.00
982,014,749.69 4,406,414,749.69

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

- 334,942,504.02
- 334,942,504.02

114,425,958.11
114,425,958.11

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

162,204.80
306,894,743.85
307,056,948.65

รวม

335,104,708.82
306,894,743.85
641,999,452.67

- 700,000,000.00
30,000,000.00
326,984,136.13 326,984,136.13
- 1,882,600,000.00
- 142,236,692.62
326,984,136.13 3,081,820,828.75

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.25
-

0.78-0.98
1.40
3.25-5.50
3.25
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

-

73,963,850.74
73,963,850.74

830,000,000.00
30,000,000.00
- 1,636,400,000.00
860,000,000.00 1,636,400,000.00

-

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

55,000.00
438,463,132.23
438,518,132.23

รวม

74,018,850.74
438,463,132.23
512,481,982.97

- 830,000,000.00
30,000,000.00
435,400,699.10 435,400,699.10
- 1,636,400,000.00
435,400,699.10 2,931,800,699.10

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.375
-

1.54-1.58
1.58
3.25-5.50
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32.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าและซื้ อ
วัตถุ ดิ บ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศดังกล่าวไว้โดยการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สิ นทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านยูโร)
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
หนีส้ ิ น
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 2562
2563
2562

-

0.40
13.64
13.69

-

0.40
13.64
13.69

- 21.52
- 648.54
- 645.35

-

0.84
25.43
25.27

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ น
ข้อมู ลระดับ 2 ในลําดับชั้นมู ลค่ายุติธรรมโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้ กาํ ไร
หรื อขาดทุ นจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในกําไรขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะ
ของสัญญาหรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลง และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ สัญญาซื้ อ
ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.1 และข้อที่ 32.1
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258
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นอกเหนื อ จากรายการที่ ได้ท าํ การป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หาร
ความเสี่ ยงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านเยน)
หนี้ สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

1.39
-

3.98
9.64

1.39
-

3.98
9.64

0.04
0.21

0.20
0.08

0.21

-

32.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตไม่มากนัก เนื่ องจากในส่ วนที่เป็ นการส่ งออก บริ ษทั ให้ลูกค้า
โอนเงิ นให้บริ ษทั ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้าอีกส่ วนหนึ่ งจะเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตมา
ให้กบั บริ ษทั และเมื่อทําการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทนั ทีส่วนลูกค้าที่
เป็ นการขายในประเทศ ลู กค้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อรายย่อยทัว่ ไปจะซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้าที่เป็ น
ผูส้ ่ งออกรายใหญ่ บริ ษทั จะพิจารณาการให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ข้ึนอยูก่ บั ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าและความสามารถในการชําระเงินของลูก ค้านั้น สําหรับบริ ษ ทั ย่อยมีความเสี่ ย ง
ด้านเครดิตจากการไม่ได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้ การค้าทัว่ ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถใน
การจ่ายชําระหนี้ ของลู กหนี้ ก ารค้าทัว่ ไปแต่ล ะรายในการพิ จารณาให้สิ นเชื่ อและพิ จารณาให้
ลูกหนี้การค้านําหลักทรัพย์มาคํ้าประกันด้วย สําหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระหนี้ได้
พิจารณาตั้งค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่ วนลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าไม่มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จะไม่ชาํ ระหนี้ เนื่ องจากลู กหนี้ มีการค้างชําระอยูใ่ นเครดิ ตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี
และมีความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ได้
32.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้ สินตามที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่ม
บริ ษทั ยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
33.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

วงเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
หนังสื อคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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

บาท
บาท

บาท
บาท

374.00
242.00

2563
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
58.22
-

315.78
242.00

10,015.95 1,592.82 8,423.13
500.00 187.35 312.65

วงเงิน
ทั้งสิ้น

2562
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

374.00
242.00

60.17
-

313.83
242.00

9,924.58 1,194.76 8,729.82
-

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
บาท

118.50
18.00
30.00

2.40
0.04
-

116.10
17.96
30.00

118.50
27.70
30.00

3.90
0.11
-

114.60
27.59
30.00

(1)

บาท

120.00

58.17

61.83

120.00

51.69

68.31

(2)

บาท

1,200.00

260.82

939.18

1,200.00

302.87

897.13

6.50
200.00

-

6.50
200.00

6.50
200.00

-

6.50
200.00

62.88
50.00

5.32
-

57.56
50.00

77.38
900.00
50.00

29.33
135.15
-

48.05
764.85
50.00

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(4)
บาท
(5)
(6)
(7)

บาท
บาท
บาท

259

260
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

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

บาท

96.00

บาท

3,494.93

2563
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
-

วงเงิน
ทั้งสิ้น

96.00

96.00

876.47 2,618.46

3,494.93

2562
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

-

96.00

622.37 2,872.56

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

68.00
0.50

0.40
0.01

67.60
0.49

68.00
0.50

0.04

68.00
0.46

(1)

บาท

120.00

58.07

61.93

120.00

51.59

68.41

(2)

บาท

1,200.00

- 1,200.00

1,200.00

250.00

950.00

6.50
50.00

-

6.50
50.00

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(7)
บาท

6.50
50.00

-

6.50
50.00

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในรู ปของ
หนังสื อคํ้าประกันจํานวน 120.00 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ 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 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่ งโดยมี
วงเงินสิ นเชื่ อรวมจํานวน 6.50 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งแบ่งเป็ นวงเงินย่อยสําหรับ
สิ นเชื่ อเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จ าํ นวน 30.00 ล้านบาท เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจํานวน 200.00 ล้านบาท
หนังสื อคํ้าประกันจํานวน 80.00 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือใช้เป็ นวงเงินสิ นเชื่ อ เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เท่ากันทั้งสองปี
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
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(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สิ น เชื่ อเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ตจํานวน 10.00 ล้านบาท และ 24.50 ล้านบาท ตามลําดับ และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 52.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยห้าแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงินสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 900.00 ล้านบาท
(7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ง ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิตนํ้ามันจํานวน 50.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
33.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในฐานะผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น
เกี่ยวกับสัญญาบริ การและสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร และสัญญาเช่าที่ดิน สัญญามีอายุ 3 ถึง 20 ปี โดย
มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาบริ การ และสัญญาเช่า ดังนี้

ภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร/ที่ดิน
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันกับบริ ษทั อื่น
สัญญาบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

-

29.10
24.00
2.60
55.70

-

9.46
9.64
2.60
21.70

0.96
1.27
2.23

0.69
0.21
0.90

-

-

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ ่มบริ ษทั รับ รู ้สิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่า ยกเว้น
สัญ ญาเช่า ระยะสั้ น และสัญ ญาเช่า สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์อ า้ งอิง ที ่ม ีมูล ค่า ตํ่า รายละเอีย ดเพิ ่ม เติม
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 16

261

262
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33.3 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าที่ ดินในฐานะผูใ้ ห้เช่ากับบริ ษทั อื่น สัญญาให้เช่ ามีอายุ 3 ถึ ง 30 ปี
โดยมี รายได้ค่าเช่ ารับล่วงหน้าส่ วนหนึ่ งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 24 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่จะได้รับในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาให้เช่าระยะยาว ดังนี้

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
17.15
2.14
11.97
8.26
64.32
40.62
93.44
51.02

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
-

33.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
128.59
4.25

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
117.29
-

34. สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่ มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น โดยได้รับสิ ท ธิ
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 ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุ มตั ิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลา 8
ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุ นเวียนมีกาํ หนดเวลา 8 ปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
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ส่ วนของบริ ษทั
ลําดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
1.

63-0518-1-00-1-0

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

14 เมษายน 2563 ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป หรื อ
กึ่งสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

ยังไม่มีรายได้

-

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

ลงวันที่

2108(2)/2553
19 ตุลาคม 2553
1898(2)/2553
24 สิ งหาคม 2553
1674(2)/2554
9 มิถุนายน 2554
2084(2)/2557
3 กันยายน 2557
1022(2)/2555
12 มกราคม 2555
2106(2)/2553
19 ตุลาคม 2553
2107(2)/2553
19 ตุลาคม 2553
2085(2)/2557
3 กันยายน 2557
2083(2)/2557
3 กันยายน 2557
2086(2)/2557
3 กันยายน 2557
2576(2)/2557
26 ธันวาคม 2557
2577(2)/2557
26 ธันวาคม 2557
2578(2)/2557
26 ธันวาคม 2557
1591(2)/2553
8 มิถุนายน 2553
1187(2)/2553 24 กุมภาพันธ์ 2553
62-0375-1-00-1-0 17 เมษายน 2562
1233(2)/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557
61-0732-1-00-1-0 22 มิถุนายน 2561

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
และลูกไก่เนื้อ
60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกายน 2560 ผลิตอาหารแปรรู ปจาก
เนื้อไก่และอาหารสําเร็ จรู ป
แช่แข็ง

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

28 สิ งหาคม 2557 27 สิ งหาคม 2565
30 สิ งหาคม 2557 29 สิ งหาคม 2565
23 ธันวาคม 2557 22 ธันวาคม 2565
25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566
21 กุมภาพันธ์ 2559 20 กุมภาพันธ์ 2567
23 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2567
7 เมษายน 2560
6 เมษายน 2568
10 เมษายน 2560
9 เมษายน 2568
30 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2569
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
22 สิ งหาคม 2556 21 สิ งหาคม 2564
20 สิ งหาคม 2562 19 สิ งหาคม 2570
ยังไม่มีรายได้
1 ธันวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565
ยังไม่มีรายได้
3 มกราคม 2561

2 มกราคม 2569

263

264
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 2
บัตร ซึ่ งหมดอายุระหว่างปี 2562 โดยบริ ษทั มีรายละเอียดงบกําไรขาดทุ นแยกตามประเภทกิ จการที่
ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน และที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ดังนี้
(หน่วย :บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ มการลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
518,494,674.39
7,928,598,199.00 8,447,092,873.39
(536,254,807.90) (7,130,758,011.56) (7,667,012,819.46)
(17,760,133.51)
797,840,187.44
780,080,053.93
294,815.25
31,324,303.84
31,619,119.09
606,649.02
192,760,296.84
193,366,945.86
(5,035,822.42)
(137,732,970.61) (142,768,793.03)
(16,592,175.79)
(352,985,513.60) (369,577,689.39)
(38,486,667.45)
531,206,303.91
492,719,636.46
(4,531,384.39)
(66,736,967.50)
(71,268,351.89)
(43,018,051.84)
464,469,336.41
421,451,284.57
(103,142,461.20) (103,142,461.20)
(43,018,051.84)
361,326,875.21
318,308,823.37
(43,018,051.84)
361,326,875.21
318,308,823.37

35. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงิ นแล้วเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูก
ต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยแล้ว
2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสำ�คัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ�ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กำ�กับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแล้วข้างต้น

ลงนามโดย
นายวิิรัช
ั ศิิริม
ิ งคลเกษม

นพ.อนัันต์์ ศิิริม
ิ งคลเกษม

รองประธานกรรมการบริิษััท และ
กรรมการผู้้�จััดการ

ประธานกรรมการบริิหาร และ
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่ย
� วกัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
และเลขานุุการบริิษััท

1. นำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกรำคม 2535
อำยุ 80 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• พี่ชำยนำยวิรัช ศิริมงคลเกษม
• พี่ชำยนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
• พี่ชำยนำงสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
• พี่ชำยน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
• อำนำยสุจิน ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 11/2004

- มัธยมปลำย

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
2.67

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

ปี 2529 – ปั จจุบนั
ปี 2530 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2533 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ตำแหน่ ง

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(8)
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟำร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลำ)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)
บจก. เอ็มเอส 2018 (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปั จจุบนั
ปี 2527 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1

2. นำยวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• รองประธำนกรรมกำรบริษัท
• กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
• กรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรผู้จดั กำร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกรำคม 2535
อำยุ 71 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• น้ องนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 14/2004

- มัธยมปลำย

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
2.42

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปี 2529 – ปั จจุบนั
ปี 2530 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2533 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ ง

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปั จจุบนั
ปี 2527 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอำหำรแปรรูป)
บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
(9) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟำร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
(10) บจก. กรุงไทยเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลำ)
(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ (ธุรกิจคอนโด)
(13) บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)
(14) บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกเนื ้อไก่)
(15) บจก. เอ็มเอส 2018 (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
(16) บจก.วีดบั เบิ ้ลยูพี (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
• ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
• กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ ค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโสสำยงำน
บริหำร
• ผู้บริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกรำคม 2535
อำยุ 69 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• น้ องนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
นำยกสมำคม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2530 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2541 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

- อบรมหลักสูตร
TLCA CFO CPD
จำกสมำคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

ตำแหน่ ง

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 14/2004

ปี 2535 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอำหำรแปรรูป)
บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกเนื ้อไก่)
(9) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกเนื ้อไก่)
(10) บจก. เวชผำติ์ (ธุรกิจซื ้อขำยยำเวชภัณฑ์)
(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ )
(12) สมำคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(13) กลุม่ อุตสำหกรรมอำหำร – สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
(14) สภำผู้สง่ สินค้ ำทำงเรือแห่งประเทศไทย
(15) บจก. กรุงไทยเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลำ)
(16) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
(17) บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั

0.33

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร, รองกรรมกำร
ผู้จดั กำรอำวุโสและรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
สำยงำนบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร

- แพทยศำสตร์
บัณฑิต วุฒิบตั ร
จักษุแพทย์
คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1

4. นำงสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
ตำแหน่ง
• กรรมกำรบริษัท
• กรรมกำรบริหำร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกรำคม 2535
อำยุ 73 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• น้ องนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 17/2004

- ประถมศึกษำ

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
0.20

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)

ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

กรรมกำร
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
ฝ่ ำยบัญชี-กำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอำหำรแปรรูป)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ )
บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจขำยสินค้ ำอุปโภค)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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5. นพ.สำธิต กรเณศ
ตำแหน่ง
• กรรมกำรอิสระ
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
• ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 25 มิถนุ ำยน 2541
อำยุ 68 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ – ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Audit Committee
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 31/2010

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 14/2004

- วทบ.พบ.วุฒิบตั ร
ศัลยกรรมทัว่ ไป
และศัลยกรรมเด็ก
มหำวิทยำลัยมหิดล

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
ไม่มี

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำจำรย์และแพทย์
กรรมกำร

ปี 2556 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ ง

ปี 2541 –ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
(2) คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
(ธุรกิจโรงพยำบำล)
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มำร์ ท (ธุรกิจค้ ำปลีก)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1

6. นำยปำรเมศ เหตระกูล
ตำแหน่ง
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎำคม 2548
อำยุ 57 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program จำกสมำคม IOD
รุ่น 43/2005

- ประกำศนียบัตรทำงวิชำชีพ
ชันสู
้ งทำงด้ ำนกำรเงินและ
กำรลงทุน CFA, the
Institute of Chartered
Financial Analysts,
Virginia, USA

- ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต University of
Hartford, Connecticut,
USA

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
0.004

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ปี 2548 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ตำแหน่ ง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
บจก. ดีเอ็นบรอดคำสท์ (ธุรกิจทีวีดิจิตอล)
บจก. ประชุมช่ำง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)
บจก. อะกริยเู นี่ยน (ธุรกิจกำรเกษตร)
บจก. ปิ ยะดำแมนชัน่ (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

7. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
ตำแหน่ง
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรตรวจสอบ
• กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎำคม 2551
อำยุ 56 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program จำกสมำคม IOD
รุ่น 78/2009

- ปริญญำตรี
นิติศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

- ปริญญำโทกฎหมำย
Southern Methodist
University, USA

- ปริญญำโทกฎหมำย
University of
Pennsylvania, USA

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
ไม่มี

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2548 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
กรรมกำร
(2) บจก. ที่ปรึกษำกฎหมำยธนำธิป แอนด์ พำร์ ทเนอร์ ส
(ธุรกิจที่ปรึกษำกฎหมำย)

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• กรรมกำรบริษัท
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษำยน 2546
อำยุ 63 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• น้ องนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำกสมำคม IOD
รุ่น 17/2004

- ปริญญำตรี ศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
0.81

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยนำเข้ ำ
สินค้ ำและจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ตำแหน่ ง

(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจขำยสินค้ ำอุปโภค)
(4) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
(5) บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

9. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• กรรมกำรบริษัท
• กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจกำร
• กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• กรรมกำรบริหำร
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนจัดซื ้อไก่
เนื ้อ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษำยน 2546
อำยุ 50 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• หลำนนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Certification
Program (DCP)
จำกสมำคม IOD
รุ่น 33/2003

- ปริญญำตรี
เศรษฐศำสตร์ บณ
ั ฑิต
Boston University, USA

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
4.77

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนจัดซื ้อไก่เนื ้อ
กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2560 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปี 2561
ปี 2547 – ปี 2561

ตำแหน่ ง

ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอำหำรแปรรูป)
บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
(9) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟำร์ ม
(ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
(10) บจก. กรุงไทยเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลำ)
(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ (ธุรกิจคอนโด)
(13) บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)
(14) บจก. เอ็มเอส 2018 (ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
(15) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
(16) บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(2) บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1

10. นำงปรำนี ภำคสุข
ตำแหน่ง
• กรรมกำรบริหำร
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
สำยงำนกำรเงิน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 สิงหำคม 2554
อำยุ 67 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• น้ องนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครัวระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จำก
สมำคม IOD
รุ่น 17/2004

- ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
0.10

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโสสำยกำรเงิน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ตำแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอำหำร (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. ฟำร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม (ธุรกิจฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอำหำรแปรรูป)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
(8) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจขำยสินค้ ำอุปโภค)
(9) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยำสัตว์)
(10) บจก. พำนำแลบ (ธุรกิจจำหน่ำยเคมีเกษตร)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

11. นำยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนกำรผลิต
และตลำด
• กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 ตุลำคม 2547
อำยุ 51 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• บุตรนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครัวระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- ปริญญำตรี
INFO. Management,
California State
University, San
Bernardino

- ปริญญำโท MBA
The University of
La Verne, USA

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
2.98

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั

ปี 2547 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนกำรผลิต และ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
กำรตลำด
กรรมกำร
(2) บจก. ป.เจริญพันธ์อำหำรสัตว์ (ธุรกิจอำหำรสัตว์)
กรรมกำร
(3) บจก. ฟำร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
กรรมกำร
(4) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟำร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์)
กรรมกำร
(5) บจก. กรุงไทยเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลำ)
กรรมกำร
(6) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์)
กรรมกำร
(7) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ (ธุรกิจคอนโด)
กรรมกำร
(8) บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

279

เอกสารแนบ 1

12. น.ส.วิภำวดี ศิริมงคลเกษม
ตำแหน่ง
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนพัฒนำ
ธุรกิจ
• กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 23 กุมภำพันธ์ 2558
อำยุ 54 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• บุตรนำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครัวระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- ปริญญำตรี
คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์

- ปริญญำโท
กำรจัดกำรทัว่ ไป
University of Southern
California, USA

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ
(EMBA)
สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
2.98

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – 2563

ช่ วงเวลำ

รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนพัฒนำธุรกิจ
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนเวลเนสลีฟวิง่

ตำแหน่ ง

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)
(2) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจขำยสินค้ ำอุปโภค)
(3) บมจ. ดุสิตธำนี (ธุรกิจบริกำรกำรท่องเที่ยวและ
สันทนำกำร)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

- อบรมหลักสูตร
Risk Corporate Leader
(RCL), IOD รุ่น 5/2016

- อบรมหลักสูตร
Director Certification
Program(DCP), IOD รุ่น
248/2017

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
Pine Manor College, USA

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
Boston University, USA

- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
0.40

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)

ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2561 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปี 2561
ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

ปี 2554 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

ตำแหน่ ง

(2) บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล (ธุรกิจโรงพยำบำล)
(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจขำยสินค้ ำอุปโภค)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

- อบรมหลักสูตร
Company Secretary
Program, IOD รุ่น 29/2009
หมำยเหตุ: หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ปรำกฎภำยในข้ อมูล ส่ วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อโครงสร้ ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และข้ อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่ อย
ผู้บริ หำร พนักงำนและอื่นๆ (7.6 ข้ อมูลสำคัญอื่นๆ)

13. น.ส.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชัย
ตำแหน่ง
• เลขำนุกำรบริษัท
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 16 ตุลำคม 2551)
• รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนนักลงทุน
สัมพันธ์
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 มกรำคม 2554)
• กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อำยุ 45 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ
• บุตรนำงสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

281

เอกสารแนบ 1

14. นำยฐิติ วรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง
• ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 2 มกรำคม 2554
อำยุ 64 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
หำนเจียง มำเลเซีย

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม
-ไม่มี-

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ปี 2554 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยโรงงำน

ตำแหน่ ง

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ ำทีท่ ำจำกเนื ้อไก่)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

282
รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

15. นำยธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์
ตำแหน่ง
• ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎำคม 2554
อำยุ 55 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรี
ปทุม
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี
อบรมหลักสูตร :
- How to develop a risk management plan : HRP,
IOD รุ่น 10/2016
- กำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยในรับอนุญำตสำกล คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชีจฬุ ำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย The Institute of
Internal Auditors
- นักบัญชีกบั กำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน สมำคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- กำรอบรมตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543
กรมทะเบียนกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทจดทะเบียน สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กำรบริหำรจัดกำรงำนตรวจสอบภำยในให้ ทนั ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- กำรอ่ำนงบกำรเงินและวิเครำะห์งบเมื่อนำ IFRS มำใช้
ครัง้ แรกเพื่อผู้ทำ ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้ สมำคม
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์
- Director Certification Program Class 278/2019
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

0.0001

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

ปี 2554 – ปั จจุบนั ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน (1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้ ำทีท่ ำจำกเนื ้อไก่)

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

เอกสารแนบ 1

- กลยุทธ์บริหำรกำรเงินเพื่อพลิกฟื น้ องค์กรและสร้ ำงกำร
เติบโตในยุค New Normal ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทที่ได้ รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- บุคลิกภำพ พลังกำรพูดและกำรนำเสนอ สำหรับ
พนักงำนขำย ศูนย์พฒ
ั นำทรัพยำกรมนุษย์ 2562
- เสริมศักยภำพให้ กิจกำร ผ่ำนกำรบริหำรกำรเงินอย่ำงมือ
อำชีพ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

284
รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

16. นำงสำวรั ชนีกร ปวิตรปก
ตำแหน่ง
• ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี
• ผู้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎำคม 2554
อำยุ 61 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์ ทำง
ครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร :
- ติดอำวุธด้ ำนบัญชีในยุคดิจิทลั
- กำรบัญชียคุ ดิจิตอล นวัตกรรม Software บัญชี 4.0
- Update มำตรฐำนกำรสอบบัญชีปี 2560-2561 และ
บทเรียนจำกรำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแบบใหม่
- เจำะลึก ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และต้ นทุนกำรกู้ยืม
- กำรยื่นงบกำรเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบกำรให้ บริกำร
รับงบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
- ทำควำมเข้ ำใจ TFRS เพื่อประโยชน์กำรวิเครำะห์
หลักทรัพย์ : ศึกษำจำกข้ อมูลเผยแพร่ใน
www.settrade.com
- ทำควำมรู้จกั : มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน –
กลุม่ เครื่องมือทำงกำรเงินส่วนกลำง ครัง้ ที่ 2
- สรุปภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของประเทศไทย
- ทำควำมเข้ ำใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่ำง ๆ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

ไม่มี

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
(%)
ปี 2554 – ปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี

ตำแหน่ ง

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้ ำที่ทำจำกเนื ้อไก่)

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภท
ธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

285

เอกสารแนบ 1

หมายเหตุ:

16. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก

15. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์

14. นายฐิ ติ วรรณเชษฐ์

13. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

12. น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม

11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม

10. นางปรานี ภาคสุข

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

6. นายปารเมศ เหตระกูล

5. นพ.สาธิต กรเณศ

4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

รายชื่อ

X = ประธานกรรมการ

//
//
//
*
//
/
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

//
//
/
/
/
/ = กรรมการ
* = ผู้บริ หาร

//
//
/
/
/
-

FKT
x

//
//
/
/
/
/
/
//
*
*
*
*
*
*
*

บริษัทย่ อย
MKS
x

GFPT
x

KT
x

บริษัท

//
//
/
-

GP
x

เอกสารแนบ 1: 2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
McKey

/
/
-

GFF

//
//
/
/
/
-

บริษัทร่ วม
/
-

GFN
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดเกี่่ย
� วกัับกรรมการ
ของบริิษััทย่่อย
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เอกสารแนบ 2

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
6. นางปรานี ภาคสุข
7. นายขจร ศิริมงคลเกษม
8. นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
9. นางสาวปภิญญา ศิริมงคลเกษม
10. นางสาววิวรรยา ศิริมงคลเกษม
หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ

รายชื่อ
KT
x
//
//
//
//
/
//
//
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

MKS
x
//
//
/
/
/
/
/
/ = กรรมการ

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
/
/
/
/
/
GP
x
//
//
/
/
/

GFF
//
//
/
/
/
/
/
/
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่ย
� วกัับหััวหน้้างานตรวจ
สอบภายใน

289

เอกสารแนบ 3

นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
- ผู้อานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ
1 กรกฎาคม 2554

ชื่อ-สกุล
/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี 2554 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อบรมหลักสูตร :
- How to develop a risk management plan : HRP, IOD รุ่น 10/2016
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
The Institute of Internal Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.2543 กรมทะเบียนการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจดทะเบียน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริ หารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ของ
โลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนา IFRS มาใช้ ครัง้ แรกเพือ่ ผู้ทา
ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

- Director Certification Program Class 278/2019สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- กลยุทธ์บริ หารการเงินเพื่อพลิกฟื น้ องค์กรและสร้ างการเติบโตในยุค
New Normal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แนวทางการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทที่ได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ COVID-19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บุคลิกภาพ พลังการพูดและการนาเสนอ สาหรับพนักงานขาย ศูนย์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2562
- เสริ มศักยภาพให้ กิจการ ผ่านการบริ หารการเงินอย่างมืออาชีพ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ: หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้ อมูล ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้ อโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ (7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ)

ชื่อ-สกุล
/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

291

292

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 4
ทรััพย์์สิินที่่ใ� ช้้ในการประกอบธุร
ุ กิิจและ
รายละเอีียดเกี่่ย
� วกัับรายการประเมิิน
ราคาทรััพย์์สิิน

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4: ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุ รกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ น
ราคาทรัพย์ สิน
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สนิ ถำวรหลักที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดนิ
1.1 ที่ดนิ สาหรั บโรงงานผลิต
- ชำแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ จำนวน 4 แปลง

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ

151.88

รวมเนื ้อที่ 46-3-85.25 ไร่ จ.สมุทรปรำกำร
- ผลิตอำหำรสัตว์ จำนวน 24 แปลง รวมเนื ้อที่

ติดจำนอง 4 แปลง กับสถำบันกำรเงิน
มูลค่ำ 327 ล้ ำนบำท

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอำหำร เป็ นเจ้ ำของ

100.55

295-3-174.10 ไร่ จ.สมุทรปรำกำรและจ.ชลบุรี

ติดจำนอง 13 แปลง กับสถำบันกำรเงิน
มูลค่ำ 675 ล้ ำนบำท

1.2 ที่ดนิ ที่ใช้ ในฟาร์ มเลีย้ งไก่
- จำนวน 13 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ

43.23

822-3-78 ไร่
- จำนวน 67 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

มูลค่ำ 110 ล้ ำนบำท
บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟำร์ ม เป็ นเจ้ ำของ

149.85

3,625-2-92 ไร่
- จำนวน 29 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจำนอง 18 แปลง กับสถำบันกำรเงิน
มูลค่ำ 319 ล้ ำนบำท

บริ ษัทย่อย บจก.ฟำร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ ำของ

78.49

2,292-0-41 ไร่
- จำนวน 4 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจำนอง 1 แปลง กับสถำบันกำรเงิน

ติดจำนอง 28 แปลง กับสถำบันกำรเงิน
มูลค่ำ 80 ล้ ำนบำท

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ ำของ

60

ไม่มีภำระผูกพัน

1,824-0-76 ไร่
2. โรงงาน
2.1 โรงงานสาหรั บผลิต
- ชำแหละไก่และผลิตสินค้ ำสำเร็ จรู ป 1แห่ง

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ

384.62

ติดจำนองพร้ อมที่ดนิ

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอำหำร เป็ นเจ้ ำของ

454.70

ติดจำนองพร้ อมที่ดนิ

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ

40.89

ติดจำนองพร้ อมที่ดนิ

จ.สมุทรปรำกำร
- ผลิตอำหำรสัตว์ 2 แห่ง จ.สมุทรปรำกำร
และ จ.ชลบุรี
- อำคำรผลิตไก่ยอและไส้ กรอก 1แห่ง
2.2 โรงงานฟาร์ มเลีย้ งไก่ และโรงฟั กลูกไก่
- จำนวน 206 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟำร์ ม เป็ นเจ้ ำของ

1,518.01

ไม่มีภำระผูกพัน

- จำนวน 99 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟำร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ ำของ

550.95

ติดจำนองพร้ อมที่ดนิ

- จำนวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ ำของ

246.06

ไม่มีภำระผูกพัน

- จำนวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอำหำร เป็ นเจ้ ำของ

43.18

ไม่มีภำระผูกพัน

- ชำแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ จำนวน 69 ชุด

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ

235.46

ไม่มีภำระผูกพัน

- ผลิตอำหำรสัตว์ 2 แห่ง จำนวน 5 ชุด

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอำหำร เป็ นเจ้ ำของ

88.77

ติดจำนอง 4 ชุด มูลค่ำ 100 ล้ ำนบำท

- ผลิตไก่ยอและไส้ กรอก จำนวน 5 ชุด

บริ ษัทย่อย บจก.จีเอฟ ฟูดส์ เป็ นเจ้ ำของ

103.64

ไม่มีภำระผูกพัน

3. เครื่ องจักร
3.1 เครื่ องจักรใช้ ในการผลิต

เอกสารแนบ 4
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ภาระผูกพัน

3.2 เครื่ องจักรใช้ ในฟาร์ มเลีย้ งไก่
- ประเภทอุปกรณ์ในกำรฟั กลูกไก่
จำนวน 43 ชุด จ. ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ ำของ

15.33

ไม่มีภำระผูกพัน

จำนวน 252 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟำร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ ำของ

76.28

ไม่มีภำระผูกพัน

จำนวน 12 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ ำของ

3.06

ไม่มีภำระผูกพัน

จำนวน 108 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟำร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ ำของ

12.78

ไม่มีภำระผูกพัน

จำนวน 206 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟำร์ ม เป็ นเจ้ ำของ

271.64

ไม่มีภำระผูกพัน

- ประเภทอุปกรณ์ในกำรเลี ้ยงไก่

นอกจำกทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกลุม่ บริ ษัทข้ ำงต้ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำ
อำคำรสำนักงำนเพื่อใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ ศูนย์จำหน่ำยสินค้ ำ และหน่วยงำนจัดส่งสินค้ ำ และเช่ำที่ดินเพื่อใช้ ทำ
ฟำร์ มเลี ้ยงสัตว์และอำคำรพักอำศัยของพนักงำนจำกผู้ให้ เช่ำที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี ้
ลาดับที่

ประเภทการเช่ า

ผู้ให้ เช่ า

1

อำคำรสำนักงำน

2

ระยะเวลาการเช่ า
จานวนปี

วันเริ่มสัญญา

วันสิน้ สุดสัญญา

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์

3

1 สิงหำคม 2561

31 กรกฎำคม 2564

อำคำรสำนักงำน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์

3

1 สิงหำคม 2561

31 กรกฎำคม 2564

3

อำคำรสำนักงำน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์

3

1 เมษำยน 2561

31 มีนำคม 2564

4

อำคำรโรงงำน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์

3

1 มกรำคม 2562

31 ธันวำคม 2564

5

ที่ดนิ

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิว๊ ส

20

1 สิงหำคม 2550

31 กรกฎำคม 2570

6

ที่ดนิ

บจก.ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟำร์ ม

20

1 ตุลำคม 2546

30 กันยำยน 2566

7

ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิว๊ ส

3

1 สิงหำคม 2561

31 กรกฎำคม 2564

หมำยเหตุ :

4.2

1. สัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน และทีด่ ินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงที่มีระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สำมำรถต่ออำยุ สัญญำเช่ำได้ ภำยใต้
เงื่อนไขของแต่ละสัญญำ
2. สัญญำเช่ำที่ดินเพื่อสร้ ำงอำคำรพักอำศัย และฟำร์ มเลีย้ งไก่ที่มีระยะเวลำกำรเช่ำ 20 ปี สำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้
ภำยใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญำ หำกไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ ผู้เช่ำยอมให้ ถือว่ำสิ่งปลูกสร้ ำง อำคำร อุปกรณ์และส่วน
ควบที่เป็ นส่วนประกอบของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ ำงบนที่ดินที่เช่ำตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่ำทังสิ
้ ้น

นโยบำยกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนให้ ครบวงจรในอุตสำหกรรมกำรผลิตเนื ้อไก่ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรผลิตอำหำรสัตว์ ฟำร์ ม
เลี ้ยงไก่ปยู่่ ำพันธุ์ ฟำร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟำร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ กำรชำแหละไก่ รวมทังกำรแปรรู
้
ปเนื ้อไก่ ซึ่งทำให้ บริ ษัท ฯ
สำมำรถควบคุมคุณภำพ และควบคุมต้ นทุนกำรผลิตได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนบริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง นัน้ ถึงแม้ วำ่ บริ ษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่ พียงร้ อยละ 49 แต่บริ ษัทฯ ยังสำมำรถควบคุมกำรบริ หำรงำนที่สำคัญ เช่น กำรจัดหำวัตถุดิบเนื ้อไก่และไก่เนื ้อ
โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จำหน่ำยเนื ้อไก่ให้ กบั บริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้จำหน่ำยไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท จีเ อฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 4

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบััติก
ิ ารกำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ และจรรยาบรรณธุร
ุ กิิจ
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล นโยบายการกากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบน
เว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้ หวั ข้ อ “การกากับดูแลกิจการ”
นโยบายการกากับดูแลกิจการ https://www.gfpt.co.th/cg_policy.php?lang=th
จริ ยธรรมธุรกิจ https://www.gfpt.co.th/cg_ethics.php?lang=th

เอกสารแนบ 5

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กัด
ั (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิ น การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ
ประกอบด้ วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นาย
ธนาธิ ป พิเชษฐวณิ ชย์ โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ได้ กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ แต่งตังเพื
้ ่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท อาทิ การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงการสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี การกากับ ดูแ ลระบบงานตรวจสอบ ทัง้ ด้ า นการตรวจสอบการจัด การทางการเงิ น การ
ปฏิบตั ิการและการจัดระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ผู้บริ หารและกรรมการบริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที่อนั จะพึงมีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความรับผิดชอบ และ
ได้ บริ หารกิจการตามนโยบายของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการจัดประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 4 ครัง้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เข้ า
ร่วมประชุมทุกครัง้ โดยได้ มีการหารื อและแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับผู้บริ หาร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วยเรื่ องต่างๆ โดยสรุป ดังนี ้
1. การสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานงบการเงินประจาไตรมาส และงบการเงิน ประจาปี 2563 ทังในส่
้ วนงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ร่ วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการ ทังในประเด็
้
นความ
ถูกต้ องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการนาเสนองบการเงินเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดย
การสอบทานจะมุ่งเน้ นรายการบัญชี ที่สาคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ รายการปรับปรุ ง รายการ
ประมาณการทางบัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความสาคัญ พร้ อมฟั งการชี ้แจง
และซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็ นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้ องตามที่ควรและได้ จดั ทาตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2563 มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไปตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่างบการเงินได้ แสดงรายการอย่างเหมาะสม
ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ ประโยชน์จากงบการเงิน
2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

เอกสารแนบ 6

รายงานประจำ�ปี 2563 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและทบทวนระบบการควบคุม ภายในร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทังมี
้ การพัฒนาคุณภาพ
การตรวจสอบทัง้ ในด้ านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิ ชาชี พอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2563 ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ เยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในระบบงานของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ ให้ ข้อแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้ อบกพร่ อง
ที่สาคัญ พร้ อมทังแนวทางแก้
้
ไขไปยังคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยเสมอ วิธีการนี ้จะเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ จัด
ให้ มี ร ะบบควบคุม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ อย่า งบรรลุผ ล มี ร ะบบปฏิ บัติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี ้ ยังได้ ประเมินระบบ
การควบคุมภายในทางด้ านการบริ หาร ด้ านการบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและความปลอดภัย
การทุจริ ตคอร์ รัปชันและด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี
ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้ วบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสานั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษั ทฯ และดาเนินการให้ บริ ษัทฯ ถื อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นัน้ อย่างถูกต้ อง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พบว่า บริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บงั คับใช้ กบั บริ ษัทฯ และมีผลในปี 2563 แล้ ว
5. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การดาเนินกิจกรรมตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้ สอบทานภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ครอบคลุมทังในส่
้ วนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ ในการ
สอบทานนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรากาลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง
ความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ ให้ คาแนะนาอย่างสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ เน้ นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้ หลักการดาเนินงาน ได้ แก่ การทางานเป็ น
ระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้ องก้ าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้ นการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของผู้ส อบบัญ ชี โดยพิ จ ารณาถึ ง ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็ นอิสระและคุณภาพของ
ผู้สอบบัญ ชี ซึ่ง จะท าให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึง ผลการสอบบัญ ชี และสภาพแวดล้ อ มของการควบคุมภายในอย่างเป็ น อิสระ
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นอกจากนี ้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี และของผู้สอบบัญชีสานักงานอื่นที่เทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผา่ น
มา ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564 รวมทังพิ
้ จารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ขอบเขตการปฏิ บัติ ง านจริ ง ของตนเอง เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการ
ปฏิ บัติ ที่ ดี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิ น พบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ข อบเขตและผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งตามแนวทางการปฏิ บัติ ที่ ดี และกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริ มสร้ างการกากับดูแลกิ จการที่ดีได้ อย่างมีประสิทธิ ผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจากัดในการได้ รับข้ อมูล
ทังจากผู
้
้ บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ป ภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนผู้ บริ ห าร และ
กรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ มีจริ ยธรรม และความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ อย่างมี
คุณภาพ อีกทังได้
้ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานภายใต้ ระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่ งใสและ
เชื่อถือได้ รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีรายงานทางการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ
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นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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การแสดงข้้อมููลตามตััวชี้้�วััด GRI
DISCLOSURE

DESCRIPTION

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
Organizational profile
GRI 102-1
Name of the organization
GRI 102-2
Activities, brands, products, and services
GRI 102-3
Location of headquarters
GRI 102-4
Location of operations
GRI 102-5
Ownership and legal form
GRI 102-6
Markets served
GRI 102-7
Scale of the organization
GRI 102-8
Information on employees and other workers
GRI 102-9
Supply chain
GRI 102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
GRI 102-11
Precautionary Principle or approach
GRI 102-12
External initiatives
GRI 102-13
Membership of associations
Strategy
GRI 102-14
Statement from senior decision-maker
GRI 102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and integrity
GRI 102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
GRI 102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
GRI 102-18
Governance structure
Stakeholder engagement
GRI 102-40
List of stakeholder groups
GRI 102-41
Collective bargaining agreements
GRI 102-42
Identifying and selecting stakeholders
GRI 102-43
Approach to stakeholder engagement
GRI 102-44
Key topics and concerns raised
Reporting practice
GRI 102-45
Entities included in the consolidated financial statements
GRI 102-46
Defining report content and topic Boundaries
GRI 102-47
List of material topics
GRI 102-50
Reporting period
GRI 102-51
Date of most recent report
GRI 102-52
Reporting cycle
GRI 102-53
Contact point for questions regarding the report
GRI 102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI 102-55
GRI content index
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124
34
124
51
56
108, 116
100, 108, 124
100
36, 76
30
60
107
107
23
60
28, 126
126
126
77
100
75, 77
77
77, 80
32
75, 77, 80
77, 80
25
25
25
25
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25, 302-304
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

SPECIFIC STANDARDS DISCLOSURES
Economic
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 201-1
Direct economic value generated and distributed
GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Environmental
GRI 302: ENERGY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 302-1
Energy consumption within the organization
GRI 302-4
Reduction of energy consumption
GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 303-1
Interactions with water as a shared resource
GRI 303-3
Water withdrawal
GRI 305: EMISSIONS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions
GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 306-1
Water discharge by quality and destination
GRI 306-2
Waste by type and disposal method
GRI 306-3
Significant spills
Social
GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 401-1
New employee hires and employee turnover
GRI 401-3
Parental leave
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 403-1
Occupational health and safety management system
GRI 403-5
Worker training on occupational health and safety
GRI 403-9
Work-related injuries
GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 404-1
Average hours of training per year per employee

PAGE NUMBER

108
108
132
132

95-96
95
95-96
95, 97
95
95, 97
96
96
97
97
97
97
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 414-1
New suppliers that were screened using social criteria
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คำำ�นิย
ิ าม
นอกจากจะกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�นในเอกสารฉบัับนี้้� ให้้คำ�
ำ ต่่อไปนี้้�มีีความหมายดัังนี้้�
คำำ�

ความหมาย

จีเอฟพีที
GFPT
บริษัทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

KT

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

GP

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

FKT

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

MKS

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

GFF

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด

McKey

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

GFN

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทย่อย

1. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) (KT)
2. บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (GP)
3. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (FKT)
4. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด (MKS)
5. บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (GFF)

บริษัทร่วม

1. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey)
2. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN)

กลุ่มบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

BOD

คณะกรรมการบริษัท

AC

คณะกรรมการตรวจสอบ

NRGC

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

EC

คณะกรรมการบริหาร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น
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