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นอกจากจะกำาหนดไว้้เป็็นอย่่างอ่�นในราย่งานฉบัับัน้� ให้คำำาต่่อไป็น้�มี้คำว้ามีหมีาย่ดังน้�

 คำำ�นิิย�ม

คำำ� คำว�มหม�ย

จีเอฟพี้ที้
GFPT
บัริษััทีฯ

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) 
โรงงานแป็รรูป็เน่�อไก่และโรงงานแป็รรูป็ป็รุงสุุก

KT บัริษััที กรุงไทีย่อาหาร จำากัด (มีหาชน)
โรงงานผลิต่อาหารสุัต่ว้์

GP บัริษััที จีพี้ บัรีดดิ�ง จำากัด
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์

FKT บัริษััที ฟาร์มีกรุงไทีย่ จำากัด
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์

MKS บัริษััที เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี จำากัด
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ

GFF บัริษััที จีเอฟ ฟูดสุ์ จำากัด
โรงงานอาหารแป็รรูป็

McKey บัริษััที แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด 
โรงงานผลิต่และจำาหน่าย่อาหารก่�งสุำาเร็จรูป็แช่แข็็ง

GFN บัริษััที จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด 
โรงงานแป็รรูป็เน่�อไก่และโรงงานแป็รรูป็ป็รุงสุุก

บัริษััทีย่่อย่ 1. บัริษััที กรุงไทีย่อาหาร จำากัด (มีหาชน) (KT)
2. บัริษััที จีพี้ บัรีดดิ�ง จำากัด (GP)
3. บัริษััที ฟาร์มีกรุงไทีย่ จำากัด (FKT)
4. บัริษััที เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี จำากัด (MKS)
5. บัริษััที จีเอฟ ฟูดสุ์ จำากัด (GFF)

บัริษััทีร่ว้มี 1. บัริษััที แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด (McKey)
2. บัริษััที จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด (GFN)

กลุ่มีบัริษััที บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) และบัริษััทีย่่อย่

BOD คำณะกรรมีการบัริษััที

AC คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

NRGC คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

RMC คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ExCom คำณะกรรมีการบัริหาร

บัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน กรรมีการ ผู้ถื่อหุ้น และบัุคำคำลซ่�งมี้คำว้ามีเก้�ย่ว้ข็้องกับักรรมีการและผู้ถื่อหุ้น
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ส�รบััญ
แบบ 56-1 One Report 

ก�รประกอบธุรุกิจ 
และผลก�รดำำ�เนิินิง�นิ 1

2 ก�รกำ�กับดำูแลกิจก�ร

118 นโยบายการกำากับดููแลกิจการ 

127 โครงสรา้งการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญ
เก่�ยวกับคณะกรรมูการ คณะกรรมูการชุุดูย่อย  
ผูู้้บรหิาร พนักงาน และอ่�นๆ

146 รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญ 
ดู้านการกำากับดููแลกิจการ 

160 การควบคุมูภายในและรายการระหวา่งกัน

48
51
52

20

32

66

66

69

84
88

104

116

โครงสรา้งการถื่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงนิปัันผู้ล

การบรหิารจัดูการความูเส่�ยง 

20 โครงสรา้งและการดูำาเนินงาน 
ข้องกลุ่มูบรษัิัท 

นโยบายและภาพรวมูการปัระกอบธุรุกิจ

ลักษัณะการปัระกอบธุรุกิจ

การข้ับเคล่�อนธุรุกิจเพ่�อความูยั�งย่น

นโยบายและเปั้าหมูายการจัดูการ 
ดู้านความูยั�งย่น

การจัดูการผู้ลกระทบต่่อผูู้้มู่ส่วนไดู้เส่ย 
ในห่วงโซ่่คุณค่าข้องธุรุกิจ

การจัดูการดู้านความูยั�งย่นในมิูต่ิสิ�งแวดูล้อมู

การจัดูการดู้านความูยั�งย่นในมิูต่ิสังคมู

การวเิคราะห์และคำาอธุบิายข้องฝ่่ายจัดูการ

ข้้อมููลทั�วไปัและข้้อมููลสำาคัญอ่�น 298

รายงานคณะกรรมูการต่รวจสอบ

267

รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับกรรมูการ ผูู้้บรหิาร  
ผูู้้มู่อำานาจควบคุมู และเลข้านุการบรษัิัท

รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับกรรมูการข้องบรษัิัทย่อย

รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับหัวหน้างานต่รวจสอบภายใน 

ทรพัย์สินท่�ใชุ้ในการปัระกอบธุรุกิจและรายละเอ่ยดู 
เก่�ยวกับรายการปัระเมิูนราคาทรพัย์สิน

นโยบายและแนวปัฏิิบัต่ิการกำากับดููแลกิจการ  
และจรรยาบรรณธุรุกิจ

เอกส�รแนิบ

งบก�รเงนิิ

งบการเงนิ

+

+

+

+

+

การแสดูงข้้อมููลต่ามูต่ัวชุ่�วดัู GRI

ภ�คำผนิวก

+

+

3
169
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4

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) จัดทีำาราย่งานป็ระจำาป็ี 
2564 แบับั 56-1 One Report เพี่�อนำาเสุนอและสุ่�อสุารถื่ง
แนว้ทีางการดำาเนินธุ์ุรกิจ กลยุ่ทีธุ์์การสุร้างคำุณคำ่าข็องบัริษััทีฯ 
นำาเสุนอข็้อมีูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�ง
แว้ดล้อมีข็องบัริษััทีฯ และป็ระเด็นที้�เชื�อว้่ามี้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ และผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี โดย่อ้างอิง
แนว้ทีาง Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับัั 
GRI Standard ในหลักเกณฑ์แบับัหลัก (Core) ซ่�งมี้ข็อบัเข็ต่
การราย่งานข็้อมีูลเป็็นราย่ป็ี คำรอบัคำลุมีต่ั�งแต่่ว้ันที้� 1 มีกราคำมี 
2564 ถื่งว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 รว้มีถื่งมี้การเป็ิดเผย่ดัชน้ชี�ว้ัด 
(GRI Content Index) ในสุ่ว้นที้าย่ราย่งาน

บัริษััทีฯ มีุ่งมีั�นพีัฒนาแนว้ทีางการสุ่�อสุารข็้อมีูลใน 
ทีุกรูป็แบับัและทีุกช่องทีาง เพี่�อการเข็้าถื่งข็้อมีูลอย่่างมี้ 
ป็ระสุทิีธุ์ภิาพีและเพี่�อป็ระโย่ชนข์็องผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ทีกุกลุม่ี โดย่มี้
การจัดทีำาราย่งานในรูป็แบับัภาษัาไทีย่และภาษัาอังกฤษั แสุดง
บันเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ www.gfpt.co.th และสุามีารถืต่ิดต่่อ
ข็อ้มีลูเพีิ�มีเต่มิีไดท้ี้� ฝ�าย่เลข็านกุารบัรษิัทัี โทีรศพัีที ์0 2473 8000 
โทีรสุาร 0 2473 8398 อ้เมีล cs@gfpt.co.th

 เกี่ี�ยวกี่ับัร�ยง�นิฉบัับันิี�
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55

http://www.gfpt.co.th
http://cs@gfpt.co.th
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กว้่า 40 ป็ี ที้� บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ดำาเนินกิจการบันเสุ้นทีางผู้ผลิต่และสุ่งออกอาหาร
แป็รรูป็จากเน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร

จากร้านคำ้าจำาหน่าย่อาหารสุัต่ว้์เล็กๆ ร้านหน่�ง ว้ันเว้ลาได้เป็ล้�ย่นผ่าน นำาเราเต่ิบัโต่ก้าว้เข็้าสุู่เสุ้น
ทีางการเป็็นผู้ผลิต่สุินคำ้าเกษัต่รและอาหาร จากต่้นน�ำาในสุาย่ธุ์ุรกิจผู้ผลิต่อาหารสุัต่ว้์ ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่ง
ไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ ไป็จนถื่งธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ เดินทีางสุู่ป็ลาย่น�ำาในสุาย่
ธุ์ุรกิจการแป็รรูป็และต่ัดแต่่งเน่�อไก่ ต่ลอดจนการผลิต่และจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อ
ไก่ ที้�มีั�นใจได้ถื่งคำุณภาพี และคำว้ามีป็ลอดภัย่ด้านอาหาร ซ่�งสุร้างคำว้ามีเชื�อมีั�น ให้กับัลูกคำ้าทีั�งภาย่ใน
ป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ

ที่ามีกลางคำว้ามีที้าทีาย่ที้�ย่ากต่่อการคำาดเดาในอนาคำต่ กับัอุป็สุรรคำและว้ิกฤต่การณ์ที้�ผ่านเข็้า
มีาหลากหลาย่รูป็แบับั สุ่งผลกระทีบัทีั�งทีางต่รงและทีางอ้อมีต่่อบัริษััทีฯ ในบัางช่ว้งเว้ลามีาต่ลอด  
4 ทีศว้รรษั อย่่างไรก็ต่ามี บัริษััทีฯ ย่ังคำงก้าว้ข็้ามีทีุกข็้อจำากัด รับัมี่อกับัทีุกภาว้การณ์ได้เป็็นอย่่างด้ 
จนสุามีารถืบัริหารจัดการทีุกคำว้ามีเสุ้�ย่ง สุร้างคำว้ามีต่่อเน่�องในการดำาเนินธุ์ุรกิจต่่อไป็อย่่างแข็็งแกร่ง 
มีั�นคำง ด้ว้ย่ศักย่ภาพีข็องบัุคำลากรและผู้มี้สุ่ว้นเก้�ย่ว้ข็้องทีุกฝ�าย่ ที้�ร่ว้มีมี่อกันสุร้างคำว้ามีพีย่าย่ามีอย่่าง
สุุดกำาลัง ในการป็รับัต่ัว้พีาบัริษััทีฯ ก้าว้ข็้ามีทีุกอุป็สุรรคำอย่่างไมี่ย่่อที้อ

ทีุกๆ คำว้ามีสุำาเร็จ ล้ว้นเกิดจากการว้างแผนการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างมี้เป็�าหมีาย่ รอบัคำอบั และ
คำรอบัคำลุมีในทีุกมีิต่ิ บันรากฐานคำว้ามีมีุ่งมีั�นในการดำาเนินงานข็องทีุกภาคำสุ่ว้นที้�ย่่ดหลัก “การเป็็นผู้
ผลิต่คำุณภาพีต่ลอดห่ว้งโซ่การผลิต่อาหารจากเน่�อไก่ที้�มี้คำว้ามีรับัผิดชอบั” สุิ�งเหล่าน้�ทีำาให้บัริษััทีฯ เดิน
สุู่เสุ้นทีางการเป็็น “ผู้ผลิต่อาหารด้ว้ย่การการพีัฒนาที้�ย่ั�งย่่น” ภาย่ใต่้จุดมีุ่งหมีาย่เด้ย่ว้กัน ที้�จะสุร้าง
คำว้ามีพี่งพีอใจให้กับัคำู่คำ้า ลูกคำ้า และผู้บัริโภคำ และต่อบัสุนองต่่อการเป็ล้�ย่นแป็ลงในยุ่คำ New Normal 

ทีุกก้าว้ข็องเรา ย่ังคำงสุร้างสุรรคำ์คำุณภาพีคำว้ามีป็ลอดภัย่ เพี่�อสุ่งต่่อ “อาหารที้�ด้” สุู่สุังคำมี และ
เต่ิมีเต่็มีคำว้ามีสุุข็สุู่ผู้บัริโภคำ

40 ป็ี บันเสุ้นทีางห่ว้งโซ่คำุณคำ่า “ผู้ผลิตอาหารที่ดี” เราจะก้าว้ผ่านสุู่โลกใบัใหมี่ ไป็พีร้อมีกัน  
ด้ว้ย่แนว้การดำาเนินธุ์ุรกิจ ที้�มีุ่งเน้น “คำว้ามีเต่ิบัโต่อย่่างย่ั�งย่่น”

5

“4 ทศวรรษแห่งคว�มท้�ท�ย  
สู่่่อ�ณ�จักรผู้่้ผู้ลิิตแลิะสู่่งออกไก่เน้�อแบบครบวงจร”

40 Years
of our Chicken Journey
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ก้�วต่อไปในฐ�นะ "ผู้้�ผู้ลิิตอาหารท่ี่�ด่ี"

จีเอฟพีที รบัม้อ ปรบัตัวในทุกภ�วก�รณ์ 
พรอ้มเดินท�งสู่่่เป้�หม�ยเพ้�อ  

"การเติบโตอย่่างย่่�งยื่น 
ดี�วย่ความรบ่ผิู้ดีชอบ"

ต่ลอดู 40 ปัี 
ท่�เราทำามูากกว่า 
การข้ยายธุรุกิจให้เต่ิบโต่

GROWTH
WITH  SUSTAINABILITY

G

F

T

PARTNERSHIP

TRANSFORMATION

สร�้งก�รเติิบโติอย่�งแข็็งแกรง่และยั�งยืนิ  
เพืื่�อก้�วสู่เป้�หม�ยท�งธุรุกิจ 

ใส่ใจคำว�มปลอดำภัยติลอดำห่วงโซ่่ก�รผลิติ  
เพืื่�อผลิติภัณฑ์์จ�กเนิื�อไก่ท่�สดำ สะอ�ดำ  
ปลอดำภัย และ ม่คำุณคำ่�ท�งโภชนิ�ก�ร

พัื่ฒนิ�คำว�มสัมพัื่นิธุอ์ย่�งมั�นิคำง
และนิ่�เชื�อถืือ เพืื่�อติอบโจทย์คำว�มคำ�ดำหวัง 

ติ่อผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ยทุกกลุ่ม

พื่รอ้มปรบัติัวในิยุคำ New Normal  
ดำ้วยก�รปรบัเปล่�ยนิก�รดำำ�เนิินิก�รท�งธุรุกิจ 

และก�รใช้เทคำโนิโลย่

P

FOOD SAFETY

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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ก้�วเลิ็กๆ ของคว�มมุ่งมั�นที�จะเป็น 
  "ผู้้�ขั่บเคลืิ�อนความด่ีเพืื่�อประโย่ชน์สาธารณะ" 

โดยสู่ร�้งคุณค่�ที�ดีให้ชุมชนแลิะสัู่งคม

ชุุมชุนและสัังคม
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ก้�วหลิักที�สู่ำ�คัญในก�รเป็น  
"ผู้้�ส่งเสรมิคุณภาพื่ช่วิตท่ี่�ด่ี" ภ�ยใต้ 

ก�รให้คว�มสู่ำ�คัญด้�นสุู่ขอน�มัย  
ควบค่่ก�รพัฒน�ศกัยภ�พ  

แลิะก�รปฏิิบัติอย่�งเท่�เทียม  

พนักงาน
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ก้�วด้วยคว�มรบัผู้ิดชอบในก�รเป็น  
"ผู้้�ผู้ลิิตอาหารจากเนื�อไก่ท่ี่�ย่่�งยื่น"  

เพ้�อคว�มมุ่งมั�นในก�รสู่ร�้งผู้ลิกระทบ 
เชิงบวกต่อสิู่�งแวดลิ้อม

ส่ั�งแวดล้อม
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ก้�วแห่งคว�มน่�เช้�อถื้อในก�รเป็น  
"บรษ่ิัที่ท่ี่�ม่ธรรมาภิบาลิท่ี่�ด่ี"  

ควบค่่ก�รดำ�เนินธุรุกิจอย่�งโปรง่ใสู่ 
 บนร�กฐ�นแห่งคว�มยั�งย้น

ผู้้้ถืือหุุ้้น
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16 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 ส�รจ�กี่ประธ�นิกี่รรมกี่�รบัรษัิัท

ป็ี 2564 เราได้เผชิญกับัคำว้ามีที้าทีาย่อย่่างต่่อเน่�องอ้กคำรั�ง 
จากสุถืานการณก์ารแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19 ระลอกใหมี ่ทีำาให้
ธุ์ุรกิจข็องบัริษััที GFPT ต่้องเผชิญกับัอุป็สุรรคำอย่่างไมี่อาจเล้�ย่งได้ 
โดย่เฉพีาะอย่่างย่ิ�งผลจากการป็ิดพี่�นที้�เพี่�อคำว้บัคำุมีการระบัาดข็องเชื�อ
ไว้รัสุดังกล่าว้ทีั�งในป็ระเทีศไทีย่และต่่างป็ระเทีศซ่�งสุ่งผลกระทีบัอย่่าง
กว้้างข็ว้างต่่อการบัริโภคำและการสุ่งออกผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ 

ว้ิกฤต่การณ์คำรั�งน้� ได้สุร้างฐานว้ิถื้ชีว้ิต่ใหมี่ให้เกิดข็่�นกับัธุ์ุรกิจ
อาหาร โลกที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ภาย่ใต่้หลักมีาต่รฐานใหมี่ที้�ไมี่คำุ้นเคำย่ 
สุ่งผลต่่อพีฤต่ิกรรมีข็องผู้บัริโภคำอย่่างมีาก การสุรรคำ์สุร้างเทีคำโนโลย่้
ใหมี่ๆ การป็รับัแนว้คำิด ว้ิสุัย่ทีัศน์ ว้ิธุ์ีการจัดการ เพี่�อการฟื้นฟูและ
การเต่รีย่มีพีร้อมีในระย่ะย่าว้จ่งเป็็นสุิ�งสุำาคำัญที้�ผู้ป็ระกอบัการต่้องรู้
เที่าทีัน เพี่�อพีร้อมีรับัมี่อกับัการเป็ล้�ย่นแป็ลงที้�รว้ดเร็ว้และคำาดไมี่ถื่ง
ในอนาคำต่

บัรษิัทัีฯ ย่งัคำงเต่รยี่มีพีรอ้มีสุำาหรบััการเป็ล้�ย่นแป็ลงและกา้ว้ไป็ข็า้ง
หน้าอยู่่เสุมีอ โดย่มี้การว้างแผนที้�รัดกุมี ป็รับัเป็ล้�ย่นว้ิถื้การดำาเนินงาน
ต่ลอดห่ว้งโซ่ธุ์ุรกิจ เพี่�อรับัมี่อกับัทีุกอุป็สุรรคำ ทีุกคำว้ามีที้าทีาย่ และทีุก
การเป็ล้�ย่นแป็ลงได้อย่่างรว้ดเร็ว้ อย่่างไรก็ต่ามี บัริษััทีฯ ย่ังคำงดำาเนิน
ธุ์รุกจิดว้้ย่คำว้ามีรอบัคำอบั ดว้้ย่การบัรหิารจดัการต่น้ทีนุที้�มีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพี  
การลงทีนุอย่า่งระมีดัระว้งั จง่ทีำาใหเ้ราสุามีารถืย่น่หย่ดัต่อ่คำว้ามีทีา้ทีาย่
ต่่างๆ ได้  

ในทีุกว้ิกฤต่พีนักงานข็องเราทีุ่มีเทีและเป็็นกำาลังสุำาคำัญในการ
ดำาเนนิธุ์รุกจิ เพีราะทีกุคำนมีค้ำว้ามีสุำาคำญัในการผลติ่อาหารที้�ด ้ดงันั�นสุิ�ง
แรกและเป็็นสุิ�งที้�บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญเสุมีอมีา คำ่อ การดูแลสุุข็ภาพี
และคำุณภาพีชีว้ิต่ข็องพีนักงาน การจัดหาว้ัคำซีนที้�มี้คำุณภาพีให้พีนักงาน 
พีร้อมีทีั�งการร่ว้มีกันป็รับัเป็ล้�ย่นว้ิถื้การทีำางานแบับั Work from Home 
ด้ว้ย่การนำาเทีคำโนโลย่้การสุ่�อสุารมีาใช้เชื�อมีต่่อระหว้่างกัน ย่ังคำงทีำาให้
การป็ฏิบััต่ิงานต่ลอดทีั�งห่ว้งโซ่ข็องบัริษััทีฯ ได้คำุณภาพี ป็ลอดภัย่ และ
มี้ผลลัพีธุ์์ต่รงต่ามีเป็�าหมีาย่

 นิ�ยประสิทธิ�  ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
 ป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที

GRI 102-14

นอกจากน้� บัรษิัทัีฯ ย่งัมีุง่เนน้การสุรา้งมีลูคำา่และคำณุคำา่รว่้มีใหเ้กดิ
แก่เศรษัฐกิจ ชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี ผ่านโคำรงการสุนับัสุนุน
ในด้านต่่างๆ รว้มีไป็ถื่งการเข็้าไป็มี้สุ่ว้นร่ว้มีในการพีัฒนาและช่ว้ย่
เหล่อการลดผลกระทีบัที้�อาจเกิดข็่�นต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี และสุังคำมีรอบั
ด้านจากการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ เพี่�อให้ชุมีชนและสุังคำมีเต่ิบัโต่
ร่ว้มีกันอย่่างสุมีดุล

ข็ณะเด้ย่ว้กัน บัริษััทีฯ ดำาเนินธุ์ุรกิจด้ว้ย่คำว้ามีรับัผิดชอบัที้�คำำาน่งถื่ง
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี บันพี่�นฐานการพีัฒนาธุ์ุรกิจด้ว้ย่คำว้ามีโป็ร่งใสุ
และเป็น็ธุ์รรมี โดย่จดัใหม้ีแ้นว้ทีางป็ฏบิัตั่ติ่ามีหลกัการกำากบััดแูลกจิการ
ที้�ด้ และป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการป็�องกันและต่่อต่้านการ
ทีุจริต่คำอร์รัป็ชันในทีุกรูป็แบับั ทีำาให้บัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองการต่่อ
อายุ่สุมีาชิกข็องแนว้ร่ว้มีต่่อต่้านคำอร์รัป็ชันข็องภาคำเอกชนไทีย่ และได้
รับัการป็ระเมีินจากโคำรงการ CGR ในระดับัด้เลิศ ต่ิดต่่อกันเป็็นป็ีที้� 6

กว้่า 4 ทีศว้รรษั แห่งคำว้ามีภาคำภูมีิใจ “จีเอฟพี้ที้” พีัฒนาทีุกข็ีด
คำว้ามีสุามีารถื เดินหน้าก้าว้ข็้ามีทีุกข็้อจำากัด ในทีุกช่ว้งเว้ลาแห่งคำว้ามี
ย่ากลำาบัากต่ลอดป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา เราพีย่าย่ามีอย่่างเต่็มีกำาลัง เพี่�อให้
ธุ์ุรกิจฟื้นคำ่นกลับัมีาอย่่างเต่็มีระบับั ผู้บัริหารและพีนักงานทีุกคำน ร่ว้มี
มี่ออย่่างแข็็งข็ัน ผน่กกำาลังอย่่างมีุ่งมีั�น จนสุามีารถืบัริหารจัดการ
ทีุกคำว้ามีเสุ้�ย่ง สุร้างคำว้ามีต่่อเน่�องในการดำาเนินธุ์ุรกิจต่่อไป็ได้อย่่าง
แข็็งแกร่ง บัริษััทีฯ ย่ังคำงก้าว้ต่่อไป็อย่่างมีั�นคำง คำว้บัคำู่การย่กระดับั
คำุณภาพีมีาต่รฐานข็องอาหารจากเน่�อไก่ เพี่�อสุ่งต่่อคำว้ามีเชื�อมีั�น และ
คำว้ามีป็ลอดภัย่สุูงสุุดสุู่ผู้บัริโภคำในฐานะ “ผู้ผลิต่อาหารที้�ด้”

สุุดที้าย่น้� ในนามีข็องป็ระธุ์านบัริษััที GFPT ผมีข็อข็อบัคำุณ
คำณะกรรมีการ ผู้บัริหาร และพีนักงานทีุกคำนสุำาหรับัคำว้ามีทีุ่มีเที 
คำว้ามีร่ว้มีมี่อร่ว้มีใจในการทีำางาน และข็อข็อบัคำุณที่านผู้ถื่อหุ้น ลูกคำ้า 
คำู่คำ้า และหุ้นสุ่ว้นข็องเราสุำาหรับัการสุนับัสุนุนและคำว้ามีร่ว้มีมี่อที้�มี้
ร่ว้มีกัน เรามีุ่งมีั�นที้�จะดำาเนินธุ์ุรกิจด้ว้ย่คำว้ามีรับัผิดชอบัให้เต่ิบัโต่ต่่อ
ไป็อย่่างย่ั�งย่่น   



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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 ร�งวัลแห่ง่คำว�มสำ�เรจ็

ร�งวัลห่้�นิยั�งยืนิ ประจำ�ปี 2564 เป็นิปีที� 5 ติิดติ่อกี่ันิ   
(Thailand Sustainability Investment: THSI)

(Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR)

บัรษัิัทฯ ได�รบััผลกี่�รประเมินิด��นิกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแล
กี่ิจกี่�รในิระดับั “ดีเลิศิ” ประจำ�ปี 2564  
เป็นิปีที่ 6 ติิดติ่อกี่ันิ 

(Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption: CAC)

บัรษัิัทฯ ได�รบัักี่�รรบััรองกี่�รติ่ออ�ย้สม�ชิกี่ 
ของแนิวรว่มติ่อติ��นิคำอรร์ปัชันิของภ�คำเอกี่ชนิไทย
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) (“บัริษััทีฯ” หรือ “จีเอฟพี้ที้”)  
จดทีะเบั้ย่นเป็็นนิต่ิบัุคำคำลต่ามีป็ระมีว้ลกฎหมีาย่แพี่งและพีาณิชย่์ เมี่�อว้ันที้� 
25 พีฤศจิกาย่น 2524 เริ�มีป็ระกอบัธุ์ุรกิจชำาแหละและแป็รรูป็เน่�อไก่เพี่�อการ
สุ่งออก โดย่มี้ผู้ถื่อหุ้นหลัก คำ่อ กลุ่มีคำรอบัคำรัว้ศิริมีงคำลเกษัมี และได้ข็ย่าย่
ธุ์ุรกิจมีาอย่่างต่่อเน่�องจนป็ัจจุบััน บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ (“กลุ่มีบัริษััที”) 
มี้การป็ระกอบัธุ์ุรกิจในด้านการเกษัต่ร ป็ศุสุัต่ว้์ และอุต่สุาหกรรมีการผลิต่
อาหารจากเน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร ได้แก่ กลุ่มีธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ กลุ่มีธุ์ุรกิจ
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ กลุ่มีธุ์ุรกิจชำาแหละและแป็รรูป็เน่�อไก่ และกลุ่มีธุ์ุรกิจการผลิต่
อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่ 

นิโยบั�ยธร้กี่ิจ 

บัริษััทีฯ กำาหนดนโย่บัาย่การดำาเนินธุ์ุรกิจในการเป็็นผู้นำาข็อง
อุต่สุาหกรรมีการผลิต่และแป็รรูป็สุินคำ้าป็ศุสุัต่ว้์และเกษัต่รอย่่างคำรบัว้งจร 
เนน้คำว้ามีป็ลอดภยั่ทีางดา้นอาหาร ต่ลอดจนคำว้ามีสุามีารถืในการต่รว้จสุอบั
ย่้อนกลับั อ้กทีั�งคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสุังคำมีและสุิ�งแว้ดล้อมี

 1.1 นิโยบั�ยและภ�พรวม 
กี่�รประกี่อบัธร้กี่ิจ

 1. โคำรงสร��งและกี่�รดำ�เนิินิง�นิ
ของกี่ล้่มบัรษัิัท
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 พัื่นิธุกิจ 7 ประก�ร ท่�สร้�งข็้�นิจ�กร�กฐ�นิคำว�ม
ใส่ใจ เพืื่�อก้�วสู่คำว�มเป็นิเลิศดำ้�นิก�รผลิติอ�ห�ร 
โดำยมก่�รกำ�หนิดำกลยุทธุ ์เพืื่�อก�รดำำ�เนินิิง�นิให้บรรลุ
ภ�รกิจท่�ติั�งไว้ 

 จ่เอฟพ่ื่ท่ เร�มุ่งมั�นิท่�จะเป็นิผู้นิำ�ในิอุติส�หกรรม 
ก�รผลิติเนิื�อไก่แปรรูปแบบคำรบวงจรเพืื่�อก�รส่งออก

วิสัยทัศินิ์ธร้กี่ิจ

พันิธกี่ิจและกี่ลย้ทธ์

VISION

MISSION  
AND STRATEGY

GRI 102-16
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 ยกระดำับคำุณภ�พื่ผลิติภัณฑ์์ 
สู่ม�ติรฐ�นิส�กล

คำัดสุรรว้ัต่ถุืดิบัชั�นเย่้�ย่มีสุู่โรงงานแป็รรูป็ คำว้บัคุำมีการผลิต่ทุีกขั็�นต่อน เพี่�อให้ได้ผลิต่ภัณฑ์

อาหารท้ี�มี้คำุณภาพีต่ามีมีาต่รฐานสุากล เป็็นท้ี�ย่อมีรับัจากลูกคำ้าทัี�งในป็ระเทีศและ

ต่่างป็ระเทีศ

คำ้ณภ�พอ�ห่�ร1
 เชื�อมั�นิด�วยระบับัติรวจสอบั
ย�อนิกี่ลับั

เต็่มีเป็ี�ย่มีด้ว้ย่คำว้ามีเชื�อมีั�น ด้ว้ย่ระบับัต่รว้จสุอบัย่้อนกลับั ทีุกผลิต่ภัณฑ์จ่งป็ลอดภัย่ ก่อน

สุ่งถ่ืงมี่อผู้บัริโภคำ

 คำว�มปลอดภัยอ�ห่�ร 2
 พัฒนิ�ผลิติภัณฑ์์ให่ม่ด�วย
เทคำโนิโลยีที�ทันิสมัย

ว้ิจัย่และพัีฒนาผลิต่ภัณฑ์ใหมี่อยู่่เสุมีอ พีร้อมีนำาเข็้าเทีคำโนโลย่้ท้ี�ทีันสุมีัย่ เพี่�อข็ย่าย่ธุ์ุรกิจ

ให้เติ่บัโต่อย่่างต่่อเน่�อง

 นิวัติกี่รรมอ�ห่�ร3
 ใส่ใจในิคำว�มติ้องก�รข็องลูกคำ้� 
เพืื่�อคำว�มพ้ื่งพื่อใจสูงสุดำ

ใสุใ่จในคำว้ามีต่อ้งการข็องลกูคำา้ คำว้บัคูำก่ารนำาเสุนอผลติ่ภณัฑท้์ี�ไดค้ำณุภาพีมีาต่รฐานสุากล 

บันพ่ี�นฐานข็องราคำาที้�เป็็นธุ์รรมี

 คำว�มพึงพอใจสูงส้ด 4
 สร�้งคำว�มสัมพัื่นิธุท์่�ดำ่ 
ระหว่�งพัื่นิธุมิติรในิระยะย�ว

สุร้างคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ท้ี�ด้ มี้คำว้ามีเป็็นธุ์รรมี บันรากฐานข็องคำว้ามีไว้้ว้างใจ เน้นการดำาเนิน

ธุ์ุรกิจร่ว้มีกันในระย่ะย่าว้

 พันิธมติิรธร้กี่จิที�ยั�งยืนิ5
 ส่งเสรมิศักยภ�พื่บุคำล�กร 
สู่คำว�มเป็นิผู้เช่�ยวช�ญ

สุ่งเสุริมีการพัีฒนาศักย่ภาพีข็องบุัคำลากรทีุกหน่ว้ย่งานสุู่คำว้ามีเป็็นผู้เชี�ย่ว้ชาญ สุร้างคำว้ามี

มัี�นคำงระย่ะย่าว้ด้ว้ย่การให้คำว้ามีมีั�นใจในคำุณภาพีชีว้ิต่ เพี่�อย่กระดับัองคำ์กรสุู่มีาต่รฐาน

สุากล

 บ้ัคำล�กี่รผู�เชี�ยวช�ญ 6
สร้�งจิติสำ�นิ้กท่�ดำ่ และรบัผิดำชอบ
ติ่อสังคำมและสิ�งแวดำล้อม

ป็ลูกฝังจิต่สุำาน่กท้ี�ด้ มี้คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสัุงคำมีและสุิ�งแว้ดล้อมี รักษัาดุลย่ภาพีและ

ป็ระโย่ชน์ทีางเศรษัฐกิจ อันนำาไป็สุู่การพีัฒนาธุ์ุรกิจท้ี�ป็ระสุบัคำว้ามีสุำาเร็จอย่่างย่ั�งย่่น

 สังคำมและสิ�งแวดล�อม 7

MISSION STRATEGY

MISSION  
AND STRATEGY
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กี่�รเปลี�ยนิแปลงและพัฒนิ�กี่�รที�สำ�คำัญ GRI 102-10

• จดทีะเบ้ัย่นจัดตั่�งบัริษััทีในนามี “บัริษััที 
เจเนอรัล ฟูดสุ์ โพีลทีรีย่์ (ไทีย่) จำากัด”

2524

• เป็ล้�ย่นชื�อบัริษััทีเป็็น  
“บัริษััที จีเอฟพ้ีท้ี จำากัด”

2532

• ลงทีุนเพิี�มีใน KT ทีำาให้ม้ีสุัดสุ่ว้นการถื่อหุ้น
เป็็น 96.50%

2545

• แป็รสุภาพีจาก “บัริษััทีจำากัด” เป็็น 
“บัริษััทีมีหาชน”

• ลงทีุน 49.00% ใน McKey เพ่ี�อดำาเนิน
ธุ์ุรกิจโรงงานผลิต่และจำาหน่าย่อาหารก่�ง
สุำาเร็จรูป็แช่แข็็ง

2537

2536

• แป็ลงราคำาหุ้นท้ี�ต่ราไว้้จากเดิมีหุ้นละ 10 
บัาที เป็็นหุ้นละ 1 บัาที     

2553

• เพิี�มีทีุนใน GFN จำานว้น 903.56 ล้านบัาที 
ในสุัดสุ่ว้นเดิมีท้ี� 49.00%

2555

• ลงทีุน 49.00% ใน GFN เพ่ี�อดำาเนินธุ์ุรกิจ
โรงงานแป็รรูป็เน่�อไก่และโรงงานอาหาร
แป็รรูป็ป็รุงสุุก เพ่ี�อสุ่งออกไป็ย่ังป็ระเทีศ
ญ้�ปุ็�น และต่ลาดต่่างป็ระเทีศ 

• KT ตั่�งโรงงานอาหารสุัต่ว้์แห่งใหมี่ เพี่�อ
ผลิต่อาหารไก่สุำาหรับัใช้เฉพีาะในฟาร์มี
ข็องบัริษััทีฯ

2551

• ก่อสุร้างโรงงานผลิต่ผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็
ป็รุงสุุกเพี่�อการสุ่งออก

• ลงทีุน 99.99% ใน GP ซ่�งป็ระกอบัธุ์ุรกิจ
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์

• เพีิ�มีทีุนจดทีะเบั้ย่นบัริษััทีฯ เป็็น 1,400 
ล้านบัาที และเพีิ�มีทีุนเรีย่กชำาระแล้ว้เป็็น 
1,253.82 ล้านบัาที

2546

• ข็ย่าย่ธุ์ุรกิจต่้นนำ�า เน้นการเล้�ย่งไก่แบับั 
คำรบัว้งจร โดย่ลงทีุน 65.00%ใน KT  
และ 99.99% ใน FKT, MKS และ GFF

2534

• เข็้าจดทีะเบ้ัย่นในต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่ง
ป็ระเทีศไทีย่ ด้ว้ย่ทีุนจดทีะเบ้ัย่น 1,000 
ล้านบัาที

2535
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ในฐานะผู้ผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็และเล้�ย่งไก่เน่�อ
แบับัคำรบัว้งจร กลุ่มีบัริษััที GFPT มี้การพีัฒนาและ
เพีิ�มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพีการข็ับัเคำล่�อนธุ์ุรกิจอย่่างเต่็มีรูป็
แบับั ต่ามีแนว้ทีางการเป็็นผู้ผลิต่อาหารที้�มี้คำว้ามี
รับัผิดชอบัอย่่างย่ั�งย่่น

บัริษััทีฯ ว้างกลยุ่ทีธุ์์การเต่ิบัโต่แบับั Organic 
Growth อย่่างเต่็มีรูป็แบับั ที้�เน้นไป็ย่ังการข็ย่าย่
กำาลังการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ทีั�งว้งจร ให้สุอดคำล้อง
กับัภาพีรว้มีเศรษัฐกิจที้�กำาลังป็รับัต่ัว้มี้ทีิศทีางด้ข็่�น 
ซ่�งจะดำาเนินการคำว้บัคำู่ไป็กับัแผนการข็ย่าย่ฐาน
ราย่ได้ และผลักดันการเต่ิบัโต่อย่่างมีั�นคำง เพี่�อ
สุร้างผลต่อบัแทีนที้�ด้ให้กับับัริษััทีฯ และผู้มี้สุ่ว้นได้
เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี

โดย่บัริษััทีฯ อยู่่ระหว้่างการก่อสุร้างโรงงาน
แป็รรูป็เน่�อไก่ และโรงงานแป็รรูป็ป็รุงสุุกแห่งใหมี่  
ไป็พีร้อมีกับัการทีย่อย่สุร้างฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ 
เพีิ�มีเต่ิมีที้�จังหว้ัดชลบัุรี เพี่�อรองรับัคำว้ามีต่้องการ
ทีั�งในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศที้�เพีิ�มีข็่�น อ้กทีั�งย่ัง
เป็็นการข็ย่าย่ฐานลูกคำ้าอย่่างคำรอบัคำลุมี และต่อบั
โจทีย่์คำว้ามีต่้องการข็องผู้บัริโภคำที้�หลากหลาย่ โดย่
มี้เป็�าหมีาย่กำาลังการแป็รรูป็เน่�อไก่อยู่่ที้� 150,000 
ต่ัว้ต่่อว้ัน และกำาลังการผลิต่ไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุก 
24,000 ต่ันต่่อป็ี ข็ณะเด้ย่ว้กัน บัริษััทีฯ ว้างแผน
การข็ย่าย่โรงงานผลิต่อาหารไก่ เพี่�อเพีิ�มีกำาลังการ
ผลิต่ให้สุอดรับักับัแผนการข็ย่าย่กำาลังการผลิต่ไก่
เน่�อทีั�งว้งจร

กลุ่มีบัริษััที จีเอฟพี้ที้ ผน่กกำาลังพีร้อมีเดิน
หน้ารองรับัการข็ย่าย่ต่ัว้ทีางธุ์ุรกิจอย่่างระมีัดระว้ัง 
บันรากฐานคำว้ามีมีั�นคำงและย่ั�งย่่น คำว้บัคำู่การ
ต่ระหนักถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องกระบัว้นการผลิต่อย่่าง
มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี เพี่�อให้ได้ผลิต่ภัณฑ์อาหารจากเน่�อ
ไก่คำุณภาพีด้ มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่ต่ามีมีาต่รฐานสุากล 
และเป็็นมีิต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี

แผนิกี่�รดำ�เนิินิธร้กี่ิจในิอนิ�คำติ 
ของกี่ล้่มบัรษัิัท

• GFF เพิี�มีทีุนจดทีะเบ้ัย่นเป็็น 160 ล้าน
บัาที เพี่�อข็ย่าย่กำาลังการผลิต่ผลิต่ภัณฑ์
ไสุ้กรอกไก่ ทีำาให้ม้ีกำาลังการผลิต่เป็็น 
18,000 ตั่นต่่อป็ี 

• McKey ก่อสุร้างโรงงานผลิต่อาหาร
แป็รรูป็ป็รุงสุุกแห่งใหมี่ ทีำาให้มี้กำาลังการ
ผลิต่เพิี�มีข็่�นเป็็น 73,000 ตั่นต่่อป็ี

• GFN ข็ย่าย่กำาลังการผลิต่เพิี�มีข็่�นเป็็น 
52,250 ตั่นต่่อป็ี

2560

2563

2564

• MKS ข็ย่าย่ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ  
ทีำาให้ม้ีกำาลังการผลิต่เพิี�มีข็่�นเป็็น 
103 ล้านตั่ว้ต่่อป็ี

• GFPT ข็ย่าย่กำาลังการผลิต่ไก่
แป็รรูป็ป็รุงสุุก เพิี�มีข็่�นเป็็น  
48,680 ตั่นต่่อป็ี

• McKey ข็ย่าย่โรงงานแป็รรูป็เพ่ี�อ
เพิี�มีกำาลังการผลิต่เป็็น 90,000 ตั่น
ต่่อป็ี

• ทีย่อย่ลงทีุนเพิี�มีใน KT ทีำาให้ม้ี
สุัดสุ่ว้นการถื่อหุ้นเป็็น 98.33%

2561

• FKT ข็ย่าย่ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ 
พี่อแมี่พัีนธุ์ุ์ ทีำาให้มี้กำาลังการ 
ผลิต่เพิี�มีข็่�นเป็็น 124 ล้านตั่ว้ 
ต่่อป็ี 

2562

• GP ข็ย่าย่ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ปู็�ย่่าพีันธุ์ุ์ ทีำาให้มี้
กำาลังการผลิต่เป็็น 2.5 ล้านตั่ว้ต่่อป็ี

2559

• บัริษััที กรุงไทีย่อาหารสุัต่ว้์ จำากัด 
(มีหาชน) เป็ล้�ย่นชื�อเป็็น บัริษััที กรุงไทีย่
อาหาร จำากัด (มีหาชน)

• FKT ข็ย่าย่ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พัีนธุ์ุ์ ทีำาให้
มี้กำาลังการผลิต่เพิี�มีข็่�นเป็็น 107 ล้านตั่ว้
ต่่อป็ี

2557

2550

2560

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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 โคำรงสร��งกี่�รถืือห่้�นิของกี่ล้่มบัรษัิัท

แผนภูมีิโคำรงสุร้างกลุ่มีธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ณ ว้ันท้ี� 31 ธัุ์นว้าคำมี 2564

GRI 102-45

บร�ษัท จ�เอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บมจ. กรุงไทยอาหาร บจก. แมคคีย� ฟู�ด
เซอร�ว�สเซส (ประเทศไทย)

49.00%

บจก. จ�พี บร�ดด้ิง

บจก. ฟาร�มกรุงไทย

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม 

บจก. จ�เอฟ ฟูดส�

98.33%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

McKey Luxembourg 
Holdings APMEA S.a.r.l.

51.00%

บจก. จ�เอฟพีที นิช�เร
(ประเทศไทย)

49.00% Nichirei Foods Inc.

51.00%
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กี่ระบัวนิกี่�รผลิติไกี่่เนิื�อแบับัคำรบัวงจรของจีเอฟพีที
การผลิต่อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจรข็องกลุ่มีบัริษััที GFPT มีุ่งเน้นคำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางด้านอาหาร ที้�สุามีารถืต่รว้จสุอบั 

ย่้อนกลับัได้ และมี้คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสุังคำมีและสุิ�งแว้ดล้อมี

GRI 102-9

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFPT-FP

ไก�แปรรูปปรุงสุก

ไก�สดแช�แข็ง

โรงงานอาหารแปรรูป
GFF

ไส�กรอกไก�

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
McKey

ไก�แปรรูปปรุงสุก

โรงงานผลิตอาหารไก�
KT2

อาหารไก�เนื้อ
อาหารไก�พันธุ�

เพื่อใช�ภายในฟาร�มของกลุ�มบร�ษัทเท�านั้น
ไม�มีส�วนผสมของปลาป�นหร�อโปรตีนจากสัตว�

นำเข�า

ข�าวโพด

ถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

วัตถุดิบอาหารสัตว�

GP DOC

นำเข�า
ลูกไก�ปู�ย�าพันธุ�

ฟาร�มไก�เนื้อ
MKS

ให�ได�น้ำหนักตามที่ตลาดต�องการ

ไก�เนื้อ

เลี้ยง 40-42 วัน

ฟาร�มไก�พ�อแม�พันธุ�
FKT

ฟาร�มไก�ปู�ย�าพันธุ�
GP

ลูกไก�
พ�อแม�พันธุ�

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFPT-PP

เนื้อไก�และช�้นส�วนไก�สด

บร�ษัทร�วม

ไก�แปรรูปปรุงสุกโรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFN-PP

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFN-FP

Food

ตลาดต�างประเทศ

ไก�แปรรูปปรุงสุก และเนื้อไก�สดแช�แข็ง

ตลาดภายในประเทศ

Food
ไก�แปรรูปปรุงสุก เนื้อไก�สดแช�แข็ง
และไส�กรอกไก�

ซูเปอร�มาเก็ต

ธุรกิจบร�การด�านอาหาร

ธุรกิจค�าส�ง / ตลาดสด

Farm
ไก�เป�น และลูกไก�

เกษตรกรผู�เลี้ยงไก�

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�ของบร�ษัทร�วม

เกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�

ร�านค�าส�งอาหารสัตว�

Feed
อาหารสัตว�บก และอาหารสัตว�น้ำ

อาหารสัตว�บก (หมู, โค, เป�ด, ไก�ไข�)
อาหารสัตว�น้ำ (ปลาและกุ�ง)

โรงงานผลิตอาหารสัตว�
KT1

ตลาด / ช�องทางการจัดจำหน�ายธุรกิจอาหารสัตว� ธุรกิจฟาร�มเลี้ยงไก� ธุรกิจอาหาร (แปรรูปเนื้อไก�)วัตถุดิบ / แหล�งที่มา

ลูกไก�เนื้อ
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โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFPT-FP

ไก�แปรรูปปรุงสุก

ไก�สดแช�แข็ง

โรงงานอาหารแปรรูป
GFF

ไส�กรอกไก�

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
McKey

ไก�แปรรูปปรุงสุก

โรงงานผลิตอาหารไก�
KT2

อาหารไก�เนื้อ
อาหารไก�พันธุ�

เพื่อใช�ภายในฟาร�มของกลุ�มบร�ษัทเท�านั้น
ไม�มีส�วนผสมของปลาป�นหร�อโปรตีนจากสัตว�

นำเข�า

ข�าวโพด

ถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

วัตถุดิบอาหารสัตว�

GP DOC

นำเข�า
ลูกไก�ปู�ย�าพันธุ�

ฟาร�มไก�เนื้อ
MKS

ให�ได�น้ำหนักตามที่ตลาดต�องการ

ไก�เนื้อ

เลี้ยง 40-42 วัน

ฟาร�มไก�พ�อแม�พันธุ�
FKT

ฟาร�มไก�ปู�ย�าพันธุ�
GP

ลูกไก�
พ�อแม�พันธุ�

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFPT-PP

เนื้อไก�และช�้นส�วนไก�สด

บร�ษัทร�วม

ไก�แปรรูปปรุงสุกโรงงานแปรรูปเนื้อไก�
GFN-PP

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
GFN-FP

Food

ตลาดต�างประเทศ

ไก�แปรรูปปรุงสุก และเนื้อไก�สดแช�แข็ง

ตลาดภายในประเทศ

Food
ไก�แปรรูปปรุงสุก เนื้อไก�สดแช�แข็ง
และไส�กรอกไก�

ซูเปอร�มาเก็ต

ธุรกิจบร�การด�านอาหาร

ธุรกิจค�าส�ง / ตลาดสด

Farm
ไก�เป�น และลูกไก�

เกษตรกรผู�เลี้ยงไก�

โรงงานแปรรูปเนื้อไก�ของบร�ษัทร�วม

เกษตรกรผู�เลี้ยงสัตว�

ร�านค�าส�งอาหารสัตว�

Feed
อาหารสัตว�บก และอาหารสัตว�น้ำ

อาหารสัตว�บก (หมู, โค, เป�ด, ไก�ไข�)
อาหารสัตว�น้ำ (ปลาและกุ�ง)

โรงงานผลิตอาหารสัตว�
KT1

ตลาด / ช�องทางการจัดจำหน�ายธุรกิจอาหารสัตว� ธุรกิจฟาร�มเลี้ยงไก� ธุรกิจอาหาร (แปรรูปเนื้อไก�)วัตถุดิบ / แหล�งที่มา

ลูกไก�เนื้อ
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นิวัติกี่รรมในิห่่วงโซ่่อ้ปท�นิกี่�รผลิติเนิื�อไกี่่แบับัคำรบัวงจร

กลุ่มีบัริษััที GFPT สุ่งเสุริมีให้มี้การพีัฒนานว้ัต่กรรมีด้านอาหาร (Food Innovation) และเน้นการนำาเทีคำโนโลย่้สุมีัย่ใหมี่เข็้ามีาป็รับัใช้ 
(Modern Technology Adoption) ในกระบัว้นการผลิต่เน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจรข็องเรา เพี่�อสุร้างคำุณคำ่าและคำุณป็ระโย่ชน์ในมีิต่ิต่่างๆ ให้แก่
บัริษััทีและผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ เช่น การเพีิ�มีข็ีดคำว้ามีสุามีารถืในการแข็่งข็ันข็องบัริษััทีฯ การพีัฒนาสุินคำ้าหรือบัริการที้�ด้ข็่�น การเพีิ�มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและ
ป็ระสุิทีธุ์ิผลในห่ว้งโซ่คำุณคำ่าธุ์ุรกิจ การย่กระดับัคำว้ามีป็ลอดภัย่ในการผลิต่อาหาร การสุ่งเสุริมีการบัริหารจัดการทีรัพีย่ากรที้�ย่ั�งย่่น การต่อบัสุนอง
คำว้ามีต่้องการ ว้ิถื้ชีว้ิต่ และสุร้างคำว้ามีสุะดว้กสุบัาย่ข็องผู้บัริโภคำ และช่ว้ย่แก้ไข็ป็ัญหาว้ิกฤต่ิการณ์ข็องอาหารในอนาคำต่ โดย่มี้แนว้ทีางการดำาเนิน
งานด้านนว้ัต่กรรมี ดังน้�

1. นิวัติกี่รรมเพื�อช่วยในิกี่�รจัดกี่�รและพัฒนิ�
ระบับัภ�ยในิองคำ์กี่ร (Process Innovation)

การนำาเคำรื�องจักรและเทีคำโนโลย่้การผลิต่อาหารที้�ทีันสุมีัย่มีาใช้ใน
กระบัว้นการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็และผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุก เช่น 
ระบับัสุาย่พีานลำาเล้ย่งไก่เน่�อ ระบับั Automation ในการแป็รรูป็เน่�อไก่ 
เช่น เคำรื�องเลาะกระดูก เคำรื�องต่ัดแต่่งเน่�อไก่ เคำรื�องคำัดแย่กน�ำาหนัก
อัต่โนมีัต่ิ ระบับัการผลิต่อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุกแบับัต่่อเน่�อง เพี่�อช่ว้ย่ลด
ป็ัญหาเรื�องการข็าดแคำลนแรงงาน

2. นิวัติกี่รรมเพื�อพัฒนิ�ตัิวสินิคำ��และบัริกี่�ร 
(Product Innovation) 

การออกสุินคำ้าหรือบัริการใหมี่ หรือการป็รับัป็รุงสุินคำ้าหรือบัริการ
เดิมี เพี่�อพีัฒนาเป็็นอาหารเฉพีาะกลุ่มี เช่น อาหารเพี่�อสุุข็ภาพี (Health 
& Wellness) หรืออาหารที้�มี้รสุชาต่ิและรสุสุัมีผัสุใหมี่ ต่ลอดจนการด่ง
คำุณคำ่าจากสุ่ว้นผสุมีข็องอาหารเพี่�อคำุณป็ระโย่ชน์ในการบัริโภคำที้�มีากข็่�น

3. นิวัติกี่รรมเพื�อยกี่ระดับัคำ้ณภ�พและคำว�ม
ปลอดภัยของอ�ห่�ร (Food Safety & Quality)

กระบัว้นการคำว้บัคำุมีคำุณภาพีด้ว้ย่เทีคำโนโลย่้ข็ั�นสุูง เช่น การใช้เคำรื�อง 
X-Ray ในการการต่รว้จสุอบัว้ัต่ถืุป็นเป็ื้อนที้�ไมี่ใช่โลหะ เช่น เศษักระดูก 
ในข็ั�นต่อนหลังการต่ัดแต่่งเน่�อไก่ และมี้ระบับั Food Traceability 
System ที้�คำรอบัคำลมุีหว่้งโซอ่ปุ็ทีานการเล้�ย่งไกท่ีั�งว้งจรข็องเรา ที้�สุามีารถื
ต่ิดต่ามีสุินคำ้าเน่�อไก่ข็องเราได้ทีุก batch การผลิต่ และสุ่บัย่้อนกลับั
ถื่งกระบัว้นการผลิต่ทีุกข็ั�นต่อนจนถื่งแหล่งที้�มีาข็องว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์
ต่้นทีางได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและรว้ดเร็ว้

4. นิวัติกี่รรมเพื�อช่วยส่งเสริมกี่�รแปรรูปอ�ห่�รจ�กี่เนิื�อไกี่่ที�ยั�งยืนิและเป็นิมิติรกี่ับัสิ�งแวดล�อม 

ระบับัการเล้�ย่งไก่มี้การพีัฒนาอย่่างต่่อเน่�องและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีที้�ด้ข็่�นมีาก เช่น การพีัฒนาคำุณภาพีและโภชนาการในอาหารสุัต่ว้์ การเล่อกใช้
พีันธุ์ุ์สุัต่ว้์ที้�มี้คำุณภาพีด้ การย่กระดับัมีาต่รฐานการเล้�ย่งไก่ในโรงเรือนป็ิดป็รับัอากาศข็นาดใหญ่ การสุ่งเสุริมีให้ไก่เน่�อมี้สุุข็ภาว้ะและสุภาพีแว้ดล้อมี
ที้�ด้ รว้มีถื่งระบับัการป็�องกันทีางชีว้ภาพีที้�เข็้มีงว้ด ทีำาให้ไก่เน่�อมี้สุุข็ภาพีและสุุข็ภาว้ะที้�ด้ข็่�น มี้อัต่ราแลกเน่�อที้�ด้ข็่�น และมี้อัต่ราการต่าย่ที้�ลดลง ลด
การสุูญเสุ้ย่เมี่�อเที้ย่บักับัการเล้�ย่งไก่ในอด้ต่ และทีำาให้มี้การลดการใช้ทีรัพีย่ากรธุ์รรมีชาต่ิได้อ้กด้ว้ย่ เช่น การลดพี่�นที้�การเล้�ย่งไก่ การลดป็ริมีาณ
การใช้น�ำา การลดป็ริมีาณการใช้ไฟฟ�า การลดการป็ล่อย่ข็องเสุ้ย่ อ้กต่ัว้อย่่างคำ่อเรื�องการใช้เทีคำโนโลย่้การให้น�ำาไก่เน่�อแบับั Nipple เป็็นเคำรื�องมี่อ
ช่ว้ย่ป็ระหย่ัดน�ำาที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี และการบัำาบััดน�ำาเสุ้ย่ที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีมี้คำว้ามีสุำาคำัญอย่่างมีากในการลดป็ริมีาณการใช้น�ำาในการแป็รรูป็อาหารจาก
เน่�อไก่ เน่�องจากสุามีารถืหมีุนเว้ีย่นกลับัมีาใช้ในกิจกรรมีที้�ไมี่เก้�ย่ว้ข็้องกับัการผลิต่ได้
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ผลิติภัณฑ์์ใหม่: ไส้กรอกไก่ ปลอดำภัย ผลิติจ�กโรงง�นิท่�ไดำ้
ม�ติรฐ�นิ

บัริษััที GF Foods มี้การพีัฒนาสุินคำ้าไสุ้กรอกไก่เพี่�อต่อบัสุนอง
คำว้ามีต่้องการข็องลูกคำ้าที้�หลากหลาย่  ให้คำว้ามีสุำาคำัญสุูงสุุดกับัคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ทีางอาหาร ด้ว้ย่มีาต่รฐานการผลิต่อาหาร GMP/HACCP 
มีาต่รฐานอาหาร HALAL เน้นการผลิต่สุินคำ้าด้ว้ย่เคำรื�องจักรที้�ทีันสุมีัย่ 
คำว้บัคำุมีการป็นเป็ื้อนโลหะ ในกระบัว้นการผลิต่โดย่การใช้เคำรื�องต่รว้จ
จับัโลหะ (Metal Detector) ผลิต่ภัณฑ์อาหารแบัรนด์ GF Foods  
มี้คำว้ามีเคำร่งคำรัดในการเล่อกใช้ว้ัต่ถืุเจือป็นอาหาร (Food additive) 
โดย่ย่่ดหลักเกณฑ์มีาต่รฐานข็องสุำานักงานคำณะกรรมีการอาหารและย่า 
(อย่.) และ คำณะกรรมีการโคำรงการมีาต่รฐานอาหาร (Codex) มีท้ีม้ี R&D 
ที้�พีัฒนาสุินคำ้าให้มี้คำว้ามีหลากหลาย่เพี่�อต่อบัสุนองคำว้ามีต่้องการข็อง
ลูกคำ้ากลุ่มีต่่างๆ เช่น สุินคำ้าไสุ้กรอกไก่ไมี่ใสุ่ผงชูรสุสุำาหรับักลุ่มีลูกคำ้า
ที้�รักสุุข็ภาพี และมี้การพีัฒนาผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ที้�มี้รสุชาต่ิและรสุ
สุัมีผัสุที้�แป็ลกใหมี่เข็้าสุู่ต่ลาด ได้แก่

• ไส้้กรอกชิิคเก้นเวิิร์ท: (ไสุ้กรอกม้ีเน่�อไก่รมีคำว้ันและชีสุ) 
เป็็นการผสุมีผสุานกันอย่่างลงต่ัว้ ระหว้่างเน่�อไก่เป็็นชิ�นผ่าน
การรมีคำว้ันด้ว้ย่เทีคำนิคำพิีเศษั ผสุมีด้ว้ย่ชีสุ ม้ีรสุชาติ่อย่่างลงตั่ว้

• ลูกชิิ�นไก่ชิีส้: สุร้างคำว้ามีแป็ลกใหมี่ เป็็นลูกชิ�นท้ี�มี้สุัมีผัสุชีสุท้ี�
ละมุีนในป็าก หอมีกลิ�นชีสุ เป็็นท้ี�ชื�นชอบัข็องต่ลาด

• ไส้ก้รอกวินลิาชิสี้: สุรา้งคำว้ามีแป็ลกใหมีด่ว้้ย่รสุชาต่กิลมีกลอ่มี 
ผสุมีผสุานกันอย่่างลงต่ัว้ระหว้่างกลิ�นว้นิลาและชีสุ

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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 1.2 ลักี่ษัณะกี่�รประกี่อบัธร้กี่ิจ

ภ�พรวมกี่�รประกี่อบัธร้กี่ิจ
บัริษััที GFPT และบัริษััทีย่่อย่ (“กลุ่มีบัริษััที GFPT”) ป็ระกอบั

ธุ์ุรกิจในอุต่สุาหกรรมีการเกษัต่รและอาหารที้�มี้คำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญในการ
ผลิต่อาหารแป็รรูป็เน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร (Fully Vertical Integrated 
Chicken Production) คำรอบัคำลมุีต่ั�งแต่ ่โรงงานผลติ่อาหารสุตั่ว้ ์ฟารม์ี 
เล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ โรงงาน
แป็รรปู็เน่�อไก ่โรงงานผลติ่ไกแ่ป็รรปู็ป็รงุสุกุ โรงงานผลติ่อาหารแป็รรปู็
จากเน่�อไก่ และการต่ลาดและการจัดจำาหน่าย่สุินคำ้าที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัเน่�อ
ไก่และสุินคำ้าเกษัต่ร โดย่แบั่งเป็็น 3 กลุ่มีธุ์ุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุ์ุรกิจ
อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่ (2) ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ และ (3) ธุ์ุรกิจ
อาหารสุัต่ว้์

ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีฯ มี้ราย่ได้จากการข็าย่ต่่างป็ระเทีศเป็็น
จำานว้นเงินรว้มี 3,089.99 ล้านบัาที หรือคำิดเป็็นป็ระมีาณร้อย่ละ 22.42 
ข็องราย่ได้จากการข็าย่รว้มี

ในชว่้ง 3 ป็ทีี้�ผา่นมีา กลุม่ีบัรษิัทัีไมีม่ีล้กูคำา้หรอืกลุม่ีลกูคำา้ที้�มีร้าย่ได้
มีากกว้่าร้อย่ละ 30 ข็องราย่ได้รว้มี ทีั�งน้�ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้ 
จากการข็าย่ไก่เน่�อและชิ�นสุ่ว้นไก่ให้กับับัริษััที GFN คำิดเป็็นร้อย่ละ 
24.96 ข็องราย่ได้จากการข็าย่รว้มี และมี้ราย่ได้จากการข็าย่ชิ�นสุ่ว้นไก่
ให้กับับัริษััที McKey คำิดเป็็นร้อย่ละ 12.29 ข็องราย่ได้จากการข็าย่รว้มี
ซ่�งทีั�ง GFN และ McKey เป็็นบัริษััทีร่ว้มีทีุนข็องบัริษััทีฯ

GRI 102-2

ร�ยได้ำแยกติ�มส�ยธุรุกิจข็องกลุ่มบริษััทจ่เอฟพ่ื่ท่

ส�ยธุรุกิจ

2562 2563 2564

ร�ยไดำ้ 
(ล้้านบาท)

% ร�ยไดำ้ 
(ล้้านบาท)

% รายได้ 
(ล้้านบาท)

%

ธุ์ุรกิจอาหาร 8,603.26 51.02 6,744.55 46.53 7,108.94 51.59

ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ 5,088.53 30.17 4,720.56 32.57 3,826.96 27.77

ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ 3,171.95 18.81 3,029.72 20.90 2,844.67 20.64

รายได้จากการขายรวิม 16,863.74 100.00 14,494.83 100.00 13,780.57 100.00 

ร�ยไดำ้จ�กก�รส่งออกและข็�ยในิประเทศ

ส�ยธุรุกิจ

2562 2563 2564

ร�ยไดำ้ 
(ล้้านบาท)

% ร�ยไดำ้ 
(ล้้านบาท)

% รายได้ 
(ล้้านบาท)

%

ราย่ได้จากการสุ่งออก 4,081.12 24.20 2,725.47 18.80 3,089.99 22.42

ราย่ได้จากการข็าย่ในป็ระเทีศ 12,782.62 75.80 11,769.36 81.20 10,690.58 77.58

ร�ยไดำ้แยกติ�มประเภทสินิคำ้�

ร�ยไดำ้แยกติ�มประเภทธุรุกิจ

เนื้อไก�ส�งออก

เนื้อไก�
ส�งออกทางอ�อม

ขายช�้นส�วนไก�
ในประเทศ

อาหารแปรรูปจากเนื้อไก�อาหารสัตว�บก

อาหารปลา

อาหารกุ�ง

ไก�เนื้อ

ลูกไก� 3%

22

13

4

5

25

10 12

6

(%)

(%)

ธุรกิจอาหารสัตว�

ธุรกิจอาหารธุรกิจฟาร�มเลี้ยงสัตว�

28

21

51



33ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ธร้กี่ิจอ�ห่�รแปรรูปจ�กี่เนิื�อไกี่่

ธ้รกี่ิจแปรรูปเนิื�อไก่ี่

ธุ์ุรกิจแป็รรูป็เน่�อไก่ ดำาเนินการโดย่บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด 
(มีหาชน) (“บัริษััทีฯ”) ซ่�งเป็็นบัริษััทีใหญ่ข็องกลุ่มี โดย่ GFPT ดำาเนิน
ธุ์ุรกิจหลักในการผลิต่ แป็รรูป็ การต่ลาด และการจัดจำาหน่าย่สุินคำ้า
เน่�อไก่สุด เน่�อไก่แช่แข็็ง และผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุก ให้กับั
ผู้คำ้าป็ล้ก ผู้คำ้าสุ่ง และผู้ให้บัริการด้านอาหารในป็ระเทีศไทีย่และต่ลาด
ต่่างป็ระเทีศ 

ผลิต่ภัณฑ์ข็องบัริษััทีฯ ได้แก่ (1) ผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่แป็รรูป็
ป็รุงสุุก และ (2) ชิ�นสุ่ว้นไก่สุด ภาย่ใต่้เคำรื�องหมีาย่การคำ้า “GFPT” 
และเคำรื�องหมีาย่การคำ้าข็องลูกคำ้า  

1) ผลติภณัฑไ์กแ่ปรรปูปรงุส้กุ หมีาย่ถืง่ อาหารแป็รรปู็จากเน่�อไก่
ที้�ผา่นการป็รงุรสุ ชบุัแป็�ง (หรอืไมีช่บุัแป็�ง) และทีำาใหสุ้กุโดย่การ
ทีอด น่�ง หรือย่่าง แล้ว้นำาไป็แช่แข็็ง เช่น เน่�ออกไก่น่�ง สุันในไก่
อบั นักเก็ต่ไก่ ไสุ้เบัอร์เกอร์ ป็ีกไก่ย่่าง และอ่�นๆ

2) เนื�อไก่ส้ด หมีาย่ถื่ง ชิ�นสุ่ว้นไก่สุดแช่เย่็นหรือแช่แข็็งที้�เพีิ�มี
มีูลคำ่าโดย่การถือดกระดูก ต่ัดแต่่งให้ได้ข็นาดและรูป็ร่าง 
ที้�ต่้องการ เช่น เน่�ออกไก่ลอกหนัง เน่�อน่องสุะโพีกไมี่มี้กระดูก 
เน่�อสุันในไก่ ป็ีกไก่ ข็าไก่ เป็็นต่้น รว้มีถื่ง ผลพีลอย่ได้จากการ
แป็รรูป็เน่�อไก่ เช่น เคำรื�องในไก่ โคำรงไก่ ไสุ้ไก่ หัว้ไก่

ธุ์ุรกิจอาหารและเน่�อไก่แป็รรูป็มี้คำว้ามีสุำาคำัญเป็็นอย่่างมีาก 
เน่�องจากเป็น็ป็ลาย่ทีางในการผลติ่เพี่�อสุง่มีอบัใหแ้กล่กูคำา้และผูบ้ัรโิภคำ 
ดังนั�น คำว้ามีป็ลอดภัย่อาหารและคำุณภาพีเน่�อไก่จ่งได้รับัการคำว้บัคำุมี
ดูแลอย่่างเข็้มีงว้ดในทีุกข็ั�นต่อนการผลิต่ก่อนสุ่งผลิต่ภัณฑ์ไป็ย่ังลูกคำ้า
และผูบ้ัรโิภคำ บัรษิัทัีฯ จง่มีร้ะบับัคำว้บัคำมุีคำณุภาพีดว้้ย่มีาต่รฐานการผลติ่
อาหารสุากล เช่น GMP, HACCP ฯลฯ
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กลุ่มลูกคำ้�และช่องท�งก�รจำ�หนิ่�ย

• ตลาดส้่งออก: บัริษััทีฯ สุ่งออกผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุก 
และเน่�อไก่สุดแช่แข็็งไป็ย่ังต่่างป็ระเทีศท้ี�สุำาคำัญ ได้แก่ ป็ระเทีศ
ญ้�ปุ็�น ป็ระเทีศจนี ป็ระเทีศองักฤษั ป็ระเทีศในกลุม่ีสุหภาพีย่โุรป็ 
และป็ระเทีศอ่�นๆ ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ ม้ีราย่ได้จากการสุ่งออก
คำิดเป็็น 22% ข็องราย่ได้จากการข็าย่

• ตลาดส้่งออกทางอ้อม: บัริษััทีฯ ข็าย่เน่�อไก่สุดต่ัดแต่่งหรือคำัด
นำ�าหนักต่ามีข็นาดท้ี�กำาหนด ให้แก่ โรงงานผลิต่อาหารแป็รรูป็ 
เพี่�อนำาไป็แป็รรปู็ต่อ่เป็น็อาหารสุำาเรจ็รปู็และก่�งสุำาเรจ็รปู็และสุง่
ออกไป็ย่งัต่า่งป็ระเทีศ ซ่�งจะถือ่ว้า่เป็น็การสุง่ออกทีางออ้มี โดย่
มี้สุัดสุ่ว้น 13% ข็องราย่ได้จากการข็าย่ในป็ี 2564  

• ตลาดในประเทศ: บัริษััทีฯ จำาหน่าย่ชิ�นสุ่ว้นไก่สุด ซ่�งรว้มีถ่ืง
ผลพีลอย่ได้การแป็รรูป็เน่�อไก่ ให้แก่ ผู้คำ้าป็ล้กอาหาร ผู้คำ้าสุ่ง
อาหาร ผู้ให้บัริการข็นสุ่งและจัดจำาหน่าย่อาหาร ผู้ป็ระกอบัการ
ร้านอาหาร โรงงานผลิต่อาหารแป็รรูป็ และธุุ์รกิจโมีเดิร์นเทีรด 
ในป็ ี2564 บัรษิัทัีฯ มีย้่อดข็าย่ชิ�นสุว่้นไกใ่นป็ระเทีศคิำดเป็น็ 12% 
ข็องราย่ได้จากการข็าย่

นิโยบ�ยและกลยุทธุก์�รติล�ดำและก�รแข็่งข็ันิ

• เป็็นผู้ผลิต่อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร ทีำาให้มี้ข็้อ
ได้เป็รีย่บัด้านคำุณภาพีไก่เน่�อ การจัดการฟาร์มีท้ี�ด้ และการ
บัริหารต่้นทุีน   

• มีุ่งเน้นการผลิต่สิุนคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ท้ี�มี้มีูลคำ่าเพิี�มี และ
ผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุก

• ผลิต่อาหารแป็รรูป็และเน่�อไก่ท้ี�มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่ด้านอาหาร มี้
ระบับัการต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัท้ี�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีต่ลอดทัี�งห่ว้งโซ่
ว้งจรการผลิต่อาหาร 

• สุร้างคำว้ามีไว้้ว้างใจจากลูกคำ้าโดย่เน้นการสุร้างคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์
ท้ี�ด้ระย่ะย่าว้กับัลูกคำ้า

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)



34 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญรายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

1     ที้�มีา: USDA Jan 12, 2021 
2     ที้�มีา: สุำานักงานเศรษัฐกิจการเกษัต่ร; และ Thai Poultry Association

ภ�วะอ้ติส�ห่กี่รรมเนิื�อไกี่่ ปี 2564 และแนิวโนิ�มปี 2565

สถื�นิก�รณ์เนิื�อไก่โลก ปี 25641 

ในป็ี 2564 การระบัาดข็องไว้รัสุโคำว้ิด 19 ย่ังคำงสุ่งผลกระทีบั
ต่่อการบัริโภคำทีั�ว้ไป็ซ่�งรว้มีทีั�งการบัริโภคำเน่�อไก่อย่่างต่่อเน่�อง ทีำาให้
ป็ระเทีศผู้นำาในการผลิต่ไก่เน่�อสุ่ว้นใหญ่ต่้องลดการผลิต่ลง โดย่เฉพีาะ
ป็ระเทีศจนีซ่�งแมีจ้ะมีก้ารผลติ่เพี่�อทีดแทีนเน่�อสุกุรที้�มีป้็ญัหาโรคำระบัาด
แต่่การผลิต่ไก่เน่�อก็ย่ังลดลงจากป็ีก่อนหน้า  อย่่างไรก็ต่ามีการผลิต่ใน
สุหรัฐอเมีริกาและบัราซิลย่ังคำงข็ย่าย่ต่ัว้ได้เล็กน้อย่เน่�องจากมี้คำว้ามีได้
เป็รีย่บัโดย่เป็รีย่บัเที้ย่บัในการสุ่งออก 

ในป็ี 2564 ป็ริมีาณผลผลิต่เน่�อไก่รว้มีข็องโลกมี้ป็ระมีาณ 99.901 
ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�นเล็กน้อย่ป็ระมีาณร้อย่ละ 0.85 จากป็ี 2563 โดย่
สุหรฐัอเมีรกิาย่งัคำงเป็น็ป็ระเทีศผูผ้ลติ่ไกเ่น่�อราย่ใหญท่ี้�สุดุข็องโลก ดว้้ย่
การผลิต่เน่�อไก่ที้� 20.378 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�นจากป็ี 2563 ร้อย่ละ 0.61 
ในข็ณะที้�จนีซ่�งเป็น็ผูผ้ลติ่ราย่ใหญอ่นัดบัั 2 มีป้็รมิีาณผลผลติ่ไกเ่น่�อราว้ 
14.700 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�นจากป็ี 2563 ป็ระมีาณร้อย่ละ 0.68 สุ่ว้นบัราซิล
ซ่�งเป็็นผู้ผลิต่อันดับัรองลงมีาผลิต่ไก่เน่�อได้ป็ระมีาณ 14.500 ล้านต่ัน 
เพีิ�มีข็่�นจากป็ี 2563 ร้อย่ละ 4.47 ในข็ณะที้�กลุ่มีป็ระเทีศสุหภาพียุ่โรป็
ซ่�งเป็็นผู้ผลิต่ราย่ใหญ่อันดับั 4 นั�นผลิต่ได้ลดลงจากป็ี 2563 ร้อย่ละ 
1.54 คำ่อผลิต่ได้ป็ระมีาณ 10.850 ล้านต่ัน

ป็ริมีาณการบัริโภคำเน่�อไก่รว้มีข็องโลกมี้ป็ระมีาณ 97.316 ล้านต่ัน 
เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 0.59 จากป็ี 2563 ซ่�งสุหรัฐอเมีริกาเป็็นป็ระเทีศที้�มี้การ
บัริโภคำเน่�อไก่มีากที้�สุุด จำานว้น 17.118 ล้านต่ัน รองลงมีา ได้แก่ จีน  
15.030 ล้านต่ัน บัราซิล 10.280 ล้านต่ัน และสุหภาพียุ่โรป็ 9.685 
ล้านต่ัน โดย่บัราซิลมี้การบัริโภคำเน่�อไก่เพีิ�มีข็่�นมีากที้�สุุด เพีิ�มีข็่�น 
ร้อย่ละ 2.70

ป็ริมีาณการสุ่งออกเน่�อไก่รว้มีข็องโลก มี้ป็ระมีาณ 13.089 ล้านต่ัน 
เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 0.19 จากป็ี 2563 บัราซิลย่ังคำงเป็็นป็ระเทีศผู้สุ่งออก
เน่�อไก่อันดับั 1 ข็องโลก โดย่มี้ป็ริมีาณการสุ่งออก 4.225 ล้านต่ัน 
รองลงมีา ได้แก่ สุหรัฐอเมีริกา 3.367 ล้านต่ัน และ สุหภาพียุ่โรป็ 
1.780 ล้านต่ัน โดย่ไทีย่เป็็นผู้สุ่งออกอันดับั 4 ข็องโลก 0.930 ล้านต่ัน 
โดย่บัราซิลมี้การสุ่งออกเน่�อไก่เพีิ�มีข็่�นมีากที้�สุุด เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 9.03

ป็ริมีาณการนำาเข็้าเน่�อไก่รว้มีข็องโลก มี้ป็ระมีาณ 10.494 ล้านต่ัน 
ลดลงร้อย่ละ 2.03 จากป็ี 2563 ญ้�ป็ุ�นย่ังคำงเป็็นป็ระเทีศที้�มี้การนำาเข็้า 
เน่�อไกม่ีากเป็น็อนัดบัั 1 ข็องโลกโดย่มีป้็รมิีาณการนำาเข็า้ 1.050 ลา้นต่นั 
รองลงมีา ได้แก่ เมี็กซิโก 0.930 ล้านต่ัน จีน 0.785 ล้านต่ัน และ
สุหภาพียุ่โรป็ 0.615 ล้านต่ัน โดย่จีนมี้การนำาเข็้าเน่�อไก่ลดลงมีากที้�สุุด 
ลดลงร้อย่ละ 21.42

สถื�นิก�รณ์เนิื�อไก่ไทย ปี 25642

ในป็ี 2564 ป็ระเทีศไทีย่มี้ผลผลิต่ไก่เน่�อสุูงเป็็นอันดับั 6 ข็องโลก 
อุต่สุาหกรรมีเน่�อไก่ข็องไทีย่มี้ศักย่ภาพีในการเต่ิบัโต่ได้ เน่�องจากราคำา
เน่�อไก่ต่�ำากว้่าเน่�อสุัต่ว้์ป็ระเภทีอ่�น เช่น เน่�อสุุกร และเน่�อว้ัว้ ป็ระกอบั
กับัผู้บัริโภคำมี้คำว้ามีนิย่มีบัริโภคำเน่�อสุัต่ว้์ที้�มี้ไข็มีันต่�ำามีากข็่�น อ้กทีั�ง เน่�อ
ไก่เป็็นที้�นิย่มีในธุ์ุรกิจบัริการอาหาร เพีราะมี้คำว้ามีสุะดว้ก รว้ดเร็ว้ ใน
การป็รุงอาหาร

ก�รผลิติ 

ป็ระเทีศไทีย่มีก้ารผลติ่ไกเ่น่�อ ในป็ ี2564 จำานว้น 1,553.25 ลา้นต่วั้ 
หรือ 2.30 ล้านต่ัน ลดลง 1.34% จากป็ี 2563 เน่�องจากคำว้ามีต่้องการ
การบัริโภคำโดย่รว้มีที้�ลดลงต่ามีการชะลอต่ัว้ข็องภาว้ะเศรษัฐกิจไทีย่
และเศรษัฐกิจโลกที้�ได้รับัผลกระทีบัจากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุ
โคำว้ิด-19 

ก�รบรโิภคำ 

ป็ระเทีศไทีย่มี้การบัริโภคำเน่�อไก่จำานว้น 1.36 ล้านต่ัน ลดลง 
ร้อย่ละ 4.79 จากป็ี 2563 หรือคำิดเป็็นร้อย่ละ 69.89 ข็องป็ริมีาณ
การผลิต่เน่�อไก่ทีั�งหมีด เน่�องจากการป็ิดพี่�นที้� เพี่�อคำว้บัคำุมีการ 
แพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 อยู่่ระย่ะหน่�งรว้มีทีั�งการคำว้บัคำุมี
การเดินทีางเข็้าป็ระเทีศอย่่างเข็้มีงว้ดเก่อบัต่ลอดทีั�งป็ีทีำาให้จำานว้น
นักที่องเที้�ย่ว้ทีั�งภาย่ในและระหว้่างป็ระเทีศลดลงมีาก เป็็นผลให้ธุ์ุรกิจ
ภัต่ต่าคำารฟาสุต่์ฟู�ดและสุต่รีทีฟู�ดที้�สุ่ว้นหน่�งต่้องใช้ผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่
เป็็นว้ัต่ถืุดิบัได้รับัผลกระทีบัอย่่างรุนแรง

ในป็ี 2564 ป็ริมีาณการสุ่งออกเน่�อไก่ข็องไทีย่ลดลง เน่�องจาก 
(1) การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ที้�สุร้างคำว้ามีเสุ้ย่หาย่ต่่อ
ระบับัเศรษัฐกิจทีั�ว้โลก (2) กำาลังซื�อข็องต่ลาดโลกที้�มี้การชะลอต่ัว้ จาก
มีาต่รการการจำากัดการเดินทีางเข็้าป็ระเทีศและการป็ิดพี่�นที้� ทีำาให้
คำว้ามีต่้องการการบัริโภคำข็องป็ระเทีศคำู่คำ้าหลัก เช่น อังกฤษัและจีน
ลดลง (3) ป็ัญหาเรื�องการข็าดแคำลนตู่้คำอนเทีนเนอร์และราคำาคำ่าข็นสุ่ง
ออกป็รับัสุูงข็่�น
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แนิวโนิ้มปี 2565

สุำานกังานเศรษัฐกจิการเกษัต่ร คำาดการณว์้า่ ป็ ี2565 อตุ่สุาหกรรมี
เน่�อไกจ่ะป็รบััต่วั้ดข้็่�นเลก็นอ้ย่ จากภาว้ะเศรษัฐกจิไทีย่และเศรษัฐกจิโลก
ที้�มี้แนว้โน้มีคำ่อย่ๆ ฟื้นต่ัว้ข็่�นจากป็ี 2564 คำว้ามีต่้องการการบัริโภคำทีั�ง
ภาย่ในและต่่างป็ระเทีศ น่าจะป็รับัต่ัว้ด้ข็่�นจากการผ่อนคำลาย่มีาต่รการ 
Lockdown ที้�ป็ระเทีศต่่าง ๆ เริ�มีผ่อนคำลาย่มีาต่รการจำากัดการเดิน
ทีางที่องเที้�ย่ว้ ป็ระกอบักับัศักย่ภาพีการแข็่งข็ันที้�สุูงข็องผลิต่ภัณฑ์
จากป็ระเทีศไทีย่ในต่ลาดต่่างป็ระเทีศ ก็น่าจะทีำาให้ย่ังคำงสุามีารถื 
สุ่งออกได้ด้ข็่�นกว้่าป็ีก่อนหน้า ซ่�งทีำาให้การผลิต่เน่�อไก่ข็องไทีย่ 
ป็ี 2565 คำาดว้่าน่าจะอยู่่ที้� 1,569.85 ล้านต่ัว้ คำิดเป็็นป็ริมีาณผลผลิต่ได ้
2.32 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�น 1.07% จากป็ี 2564 ซ่�งสุะที้อนจากการบัริโภคำ
ในป็ระเทีศที้�คำาดว้่าจะมี้ป็ริมีาณ 1.37 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�น 0.90% 
เน่�องจากเน่�อไก่น่าจะเป็็นทีางเล่อกหน่�งที้�ด้ที้�สุุดสุำาหรับัผู้บัริโภคำที้�
ต่อ้งการอาหารโป็รต่น้ที้�มีไ้ข็มีนัต่�ำาและมีร้าคำาถืกูกว้า่เน่�อสุตั่ว้ช์นดิอ่�นๆ  
โดย่เป็รีย่บัเที้ย่บั นอกจากนั�นการฟื้นต่ัว้ข็องธุ์ุรกิจการที่องเที้�ย่ว้ข็อง
ไทีย่ที้�คำาดว้่าจะด้ข็่�นในช่ว้งคำร่�งหลังข็องป็ี 2565 ก็น่าจะทีำาให้เกิดคำว้ามี
ต่้องการในการบัริโภคำเน่�อไก่มีากข็่�นด้ว้ย่

ป็ี 2565 คำาดว้่าป็ริมีาณการสุ่งออกเน่�อไก่แป็รรูป็ข็องไทีย่น่าจะ
อยู่่ที้� 945,000 ต่ัน เพีิ�มีข็่�นป็ระมีาณ 11,739 ต่ัน หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 
1.26 โดย่มี้ป็ัจจัย่สุนับัสุนุน ได้แก่ (1) ภาว้ะเศรษัฐกิจโลกที้�คำาดว้่าจะ
ฟื้นต่ัว้อย่่างคำ่อย่เป็็นคำ่อย่ไป็ (2) คำว้ามีต่้องการบัริโภคำเน่�อไก่ทีั�ว้โลกที้�มี้
แนว้โน้มีเพีิ�มีข็่�นต่่อเน่�อง (3) คำว้ามีเชื�อมีั�นข็องลูกคำ้าในต่่างป็ระเทีศต่่อ
มีาต่รฐานการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ข็องไทีย่ ที้�ได้รับัคำว้ามีเชื�อถื่อในเรื�อง
คำว้ามีป็ลอดภัย่ด้านอาหาร (4) คำว้ามีต่กลงการคำ้าเสุรี (FTA) ระหว้่าง
ไทีย่และป็ระเทีศคำู่คำ้ามี้สุ่ว้นเอ่�อให้ไทีย่สุร้างคำว้ามีได้เป็รีย่บัและเพีิ�มี
ศักย่ภาพีการแข็่งข็ัน และ (5) การแพีร่ระบัาดเป็็นระย่ะข็องโรคำไข็้หว้ัด
นกและโรคำอหิว้าต่์แอฟริกาในสุุกรในบัางป็ระเทีศ ทีำาให้การผลิต่เน่�อไก่
และเน่�อหมีูได้รับัผลกระทีบัและต่้องใช้เว้ลาในการฟื้นต่ัว้ 

อย่่างไรก็ต่ามี อุต่สุาหกรรมีเน่�อไก่ข็องไทีย่ ย่ังมี้คำว้ามีเสุ้�ย่งหลาย่
ป็ระการที้�อาจสุง่ผลต่อ่การเต่บิัโต่ข็องการสุง่ออกเน่�อไก ่ดงัน้� (1) ต่น้ทีนุ
การเล้�ย่งไก่เน่�อที้�สุูงข็่�นจากราคำาว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ทีั�งกากถืั�ว้เหล่อง
และข็้าว้โพีดที้�ป็รับัสุูงข็่�น (2) การข็าดแคำลนตู่้คำอนเทีนเนอร์เป็ล่าเพี่�อ
ใช้ในการบัรรจุสุินคำ้าเพี่�อการสุ่งออก (3) เศรษัฐกิจโลกที้�อาจเข็้าสุู่ภาว้ะ
ถืดถือย่ และใช้ระย่ะเว้ลาฟื้นต่ัว้ช้า และ (4) คำว้ามีไมี่แน่นอนข็องการ
แพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19

ก�รส่งออก 

ป็ระเทีศไทีย่เป็็นผู้สุ่งออกอันดับั 4 ข็องโลก ด้ว้ย่มีูลคำ่าการสุ่งออก 
107,636 ล้านบัาที จากการสุ่งออกเน่�อไก่และผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็
จากเน่�อไก่รว้มี 933,261 ต่ัน ลดลง 0.49% จากป็ีก่อน เน่�องจาก (1) 
การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ที้�สุร้างคำว้ามีเสุ้ย่หาย่ต่่อระบับั
เศรษัฐกิจทีั�ว้โลก (2) กำาลังซื�อข็องต่ลาดโลกที้�มี้การชะลอต่ัว้ จาก
มีาต่รการการจำากดัการเดนิทีางเข็า้ป็ระเทีศและการป็ดิพี่�นที้� ทีำาใหค้ำว้ามี
ต่้องการการบัริโภคำข็องป็ระเทีศคำู่คำ้าหลัก เช่น อังกฤษัและจีนลดลง (3) 
ป็ัญหาเรื�องการข็าดแคำลนตู่้คำอนเทีนเนอร์และราคำาคำ่าข็นสุ่งออกป็รับั
สุูงข็่�น การสุ่งออกสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็แบั่งเป็็นผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็
ป็รุงสุุก จำานว้น 547,950 ต่ัน คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้น 58.71% และเน่�อไก่สุด
แช่แข็็งจำานว้น 385,311 ต่ัน คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้น 41.29% ข็องป็ริมีาณการ
สุ่งออกรว้มีทีั�งหมีด โดย่มี้ต่ลาดสุ่งออกที้�สุำาคำัญ ได้แก่ ญ้�ป็ุ�น 48.07% 
ป็ระเทีศในกลุ่มีสุหภาพียุ่โรป็และอังกฤษั 28.44% และป็ระเทีศอ่�นๆ 
23.48% ข็องป็ริมีาณการสุ่งออกรว้มี

• ญี่ีปุ่�น: เป็น็ต่ลาดสุง่ออกเน่�อไกท้่ี�สุำาคัำญข็องไทีย่ ในป็ ี2564 ไทีย่
สุ่งออกผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุกและเน่�อไก่สุดแช่แข็็งไป็
ย่ังญ้�ปุ็�นป็ระมีาณ 448,665 ต่ัน เพิี�มีข็่�น 2.81% เม่ี�อเท้ีย่บักับั
ป็ี 2563 

• ส้หภาพยุโรปและอังกฤษ: เป็็นต่ลาดสุ่งออกท้ี�ใหญ่เป็็น
อันดับั 2 ข็องไทีย่ ในป็ี 2564 ไทีย่สุ่งออกผลิต่ภัณฑ์อาหาร
แป็รรูป็ป็รุงสุุกและเน่�อไก่สุดแช่แข็็ง จำานว้น 265,456 ต่ัน 
ลดลง 1.23% จากป็ี 2563 โดย่สุ่ว้นใหญ่ลดลงจากอังกฤษั ซ่�ง
มี้ป็ริมีาณสุ่งออก 138,194 ต่ัน หรือลดลง 6.21% จากป็ี 2563 

• ประเทศอ่ืนๆ:  ในป็ ี2564 ไทีย่สุง่ออกไป็ย่งัป็ระเทีศอ่�นๆ ไดแ้ก่ 
จนี เกาหล้ใต่ ้ฮ่อ่งกง มีาเลเซยี่ แคำนาดา และป็ระเทีศอ่�นๆ รว้มี
ป็ระมีาณ 219,140 ต่ัน ลดลง 5.80% จากป็ี 2563 โดย่สุ่ว้น
ใหญ่ลดลงจากจีน ซ่�งมี้ป็ริมีาณสุ่งออก 94,305 ต่ัน หรือลดลง 
14.16% จากป็ี 2563
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มูลค่ำ�ก�รส่งออกรวมในิป ี25641

ติล�ดำส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่แปรรูปข็องไทย

แคนาดา

ปริม�ณก�รส่งออกไก่เนิื�อข็องโลกในิปี 25641
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ก�รส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่ข็องไทยในิปี 2564 (%)

ตลาดอื่นๆ ญี่ปุ�น

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

25

29

46

24

28

48

อังกฤษ

ส้หภาพยุโรป

ตลาดส่่งออกผลิตภััณฑ์์ 

เนื้้�อไก่ปรุุงสุ่ก

ตลาดส่่งออกผลิตภััณฑ์์ 

เนื้้�อไก่ส่ดแช่่แข็็ง

ตลาดส่่งออกผลิตภััณฑ์์ 
เนื้้�อไก่ส่ดแช่่แข็็ง / เนื้้�อไก่ปรุุงสุ่ก

ล��นิบั�ท

1     USDA Publications; Livestock and Poultry: World Markets and Trade January 2022

ข�อมูลอ้ติส�ห่กี่รรมกี่�รส่งออกี่ผลิติภัณฑ์์เนิื�อไกี่่ของไทย ปี 2564

ติล�ดำส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่แปรรูปข็องไทย
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ส้ิงคโปร์

จีน

ฟิิลิปปินส้์

พม่า

เกาหลีใต้

ญี่ี่ปุ�น

คูเวิต

บาห์เรน

กาตาร์

โอมาน 

แอฟิริกาใต้

มาเลเซีีย

กัมพูชิา

ฮ่่องกง 

2,295
ปรมิ�ณผลผลติิไกเ่นิื�อในิประเทศ

ล��นิติันิ

ปรมิ�ณก�รผลิติเนิื�อไก่ในิประเทศ

385,311
ปรมิ�ณก�รส่งออกเนิื�อไกส่ดำแช่แข็ง็

ติันิ

933,261
ปรมิ�ณก�รส่งออกเนิื�อไกร่วม

ติันิ

ปรมิ�ณก�รส่งออกเนิื�อไกแ่ปรรูปปรุงสุก

547,950 ติันิ

1,553
ปรมิ�ณก�รเล่�ยงไกเ่นิื�อในิประเทศ

ล��นิติัว

แหล่งที้�มีา: สุำานักงานเศรษัฐกิจการเกษัต่ร และ Thai Poultry Association

ผู้ส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่ข็องโลก

อันิดับั

1.34%
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ปรมิ�ณกี่�รส่งออกี่ผลิติภัณฑ์์เนิื�อไกี่่แปรรูปของประเทศิไทย
เมตัริิกตััน

 ปริม�ณและมูลคำ่�ก�รส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่ข็องไทย

ที้�มีา: สุมีาคำมีผู�ผลิต่ไก�เพี่�อสุ�งออกไทีย่
 หมีาย่เหตุ่: ป้็ 2565F เป็็นคำ�าพีย่ากรณ์
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มี.ค. 2561:
จ�นยกเลิกแบน
ไก�สดแช�แข็ง

2564: 933,261 เมตร�กตัน
2565F: 945,000 เมตร�กตัน

ธ.ค. 2556: 
ญี่ปุ�นยกเลิกการแบน
ไก�สดแช�แข็ง

ก.ค. 2555:  
สหภาพยุโรป
ยกเลิกการแบน
ไก�สดแช�แข็ง

ไข�หวัดนก
217,876 เมตร�กตัน

545,987 เมตร�กตัน
ไก�ปรุงสุก 29%  
ไก�สดแช�แข็ง71%

25
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ไก�สดแช�แข็ง ไก�ปรุงสุก ปร�มาณการส�งออกเนื้อไก�รวม

2546: 

2547: 

 ปริม�ณและมูลคำ่�ก�รส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่ข็องไทย

 ปี

 ไก่สดำแช่แข็็ง  ไก่แปรรูป  รวม

ปรมิ�ณ 
(เมตัริิกตััน)

มูลคำ่� 
(ล้้านบาท)

ปรมิ�ณ 
(เมตัริิกตััน)

มูลคำ่� 
(ล้้านบาท)

ปรมิ�ณ 
(เมตัริิกตััน)

มูลคำ่� 
(ล้้านบาท)

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

2564 385,311 32,589 547,950 75,047 933,261 107,636

2565F 395,000 34,500 550,000 75,500 945,000 110,000
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

 ปริม�ณก�รผลิติและก�รบริโภคำเนิื�อไก่ภ�ยในิประเทศไทย

 ท้ี�มีา:  ราย่งานสุถืานการณ์สุินคำ�าเกษัต่รท้ี�สุำาคำัญและแนว้โน�มี ป้็ 2565, สุำานักว้ิจัย่เศรษัฐกิจการเกษัต่ร สุำานักงานเศรษัฐกิจการเกษัต่ร www.oae.go.th  
 หมีาย่เหตุ่: ป้็ 2565F เป็็นคำ�าพีย่ากรณ์

 ปี  ผลผลิติ  
(ล้้านตััว)

 ผลผลิติ 
(ตััน)

 เปล่�ยนิแปลง  
(ริ้อยล้ะ)

 บรโิภคำ  
(ตััน)

 เปล่�ยนิแปลง  
(ริ้อยล้ะ)

2560 1,488.06 2,105,307 4.30 1,346,937 1.39

2561 1,503.35 2,126,940 1.03 1,287,458 (4.42)

2562 1,538.50 2,273,413 6.89 1,588,795 23.41

2563 1,574.38 2,326,433 2.33 1,431,073 (9.93)

2564 1,553.25 2,295,204 (1.34) 1,362,531 (4.79)

2565F 1,569.85 2,319,739 1.07 1,374,739 0.90

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564

ประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป ประเทศอื่นๆประเทศญี่ปุ�น

437,819
436,420

448,665

268,771 265,456

320,465

232,642
219,140195,726

เมตัริิกตััน

ที้�มีา: สุมีาคำมีผู�ผลิต่ไก�เพี่�อสุ�งออกไทีย่

ปริม�ณก�รส่งออกผลิติภัณฑ์์เนิื�อไก่ข็องไทยในิติล�ดำติ่�งประเทศเปร่ยบเท่ยบระหว่�งปี 2562 - 2564



40 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญรายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ปัจจัยที�มีผลติ่อกี่�รผลิติและกี่�รส่งออกี่ของเนิื�อไกี่่ของไทย

ปัจจัยสนิับสนิุนิ

การคำาดการณ์ว้่าเศรษัฐกิจโลกจะกลับัมีาฟื้นต่ัว้หลังจาก 
ที้�มี้การฉ้ดว้ัคำซีนป็�องกันไว้รัสุโคำว้ิด-19 ให้กับัป็ระชากรข็อง
ป็ระเทีศต่า่งๆ  อย่า่งทีั�ว้ถืง่นา่จะชว่้ย่ใหอ้ปุ็สุงคำต์่อ่สุนิคำา้ต่า่งๆ 
รว้มีทีั�งผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ข็ย่าย่ต่ัว้ได้ด้ข็่�น 

คำว้ามีต่อ้งการในการบัรโิภคำเน่�อไกม่ีากข็่�นเน่�องจาก (1) เน่�อไก่
เป็็นอาหารที้�มี้โป็รต่้นไข็มีันต่�ำา (2) เน่�อไก่มี้ราคำาถืูก (3) เน่�อไก่
เป็็นเน่�อสุัต่ว้์ที้�มี้คำว้ามีสุะดว้ก รว้ดเร็ว้ ในการป็รุงอาหาร และ 
(4) เน่�อไก่สุ่งผลกระทีบัต่่อสุิ�งแว้ดล้อมีน้อย่ เมี่�อเที้ย่บักับัเน่�อ
สุัต่ว้์ป็ระเภทีอ่�นๆ 

ระบับัการผลิต่เพี่�อสุ่งออกข็องไทีย่ที้�มี้มีาต่รฐานสุูง สุามีารถื
สุรา้งคำว้ามีเชื�อมีั�นในคำณุภาพีในการผลติ่เน่�อไกข่็องไทีย่ ต่ลอด
จนคำว้ามีสุามีารถืข็องผู้สุ่งออกไทีย่ในการพีัฒนาผลิต่ภัณฑ์
แป็รรูป็จากเน่�อไก่ ให้สุอดคำล้องกับัคำว้ามีต่้องการข็องผู้
บัริโภคำในต่่างป็ระเทีศ นอกจากจะทีำาให้ผลิต่ภัณฑ์ไก่เน่�อจาก
ป็ระเทีศไทีย่ได้รับัการย่อมีรับัทีั�งในต่ลาดญ้�ป็ุ�นและสุหภาพี
ยุ่โรป็ซ่�งเป็็นต่ลาดสุำาคำัญและมี้อำานาจซื�อสุูงแล้ว้ ย่ังทีำาให้
ป็ระเทีศไทีย่มี้ศักย่ภาพีที้�จะข็ย่าย่การสุ่งออกไป็ย่ังต่ลาดอ่�นๆ 
ได้ด้อ้กด้ว้ย่

ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการจัดการกับัป็ัญหาการระบัาดข็องไข็้หว้ัด
นก ซ่�งเป็็นผลจากมีาต่รการคำว้บัคำุมีป็�องกัน และเฝ�าระว้ังโรคำ
ระบัาดสุัต่ว้์ที้�เข็้มีงว้ด ทีำาให้ป็ระเทีศไทีย่ไมี่มี้ราย่งานการพีบั
โรคำไข็้หว้ัดนกในป็ระเทีศไทีย่เป็็นระย่ะเว้ลากว้่า 13 ป็ี

การออกจากสุหภาพียุ่โรป็ข็องอังกฤษัทีำาให้การสุ่งออกไก่
แป็รรูป็ข็องไทีย่ซ่�งถืูกจำากัดโดย่โคำว้ต่าข็องสุหภาพียุ่โรป็
สุามีารถืสุ่งออกไป็ย่ังอังกฤษัได้โดย่ไมี่ถืูกจำากัดด้ว้ย่โคำว้ต่า
ดังกล่าว้

คำ่าเงินบัาทีมี้แนว้โน้มีอ่อนคำ่า มี้สุ่ว้นช่ว้ย่สุนับัสุนุนการสุ่งออก
มีากข็่�น

การเกิดโรคำระบัาดอหิว้าต่์แอฟริกาในสุุกร (African Swine 
Fever: ASF) ในป็ระเทีศไทีย่และป็ระเทีศเพี่�อนบัา้น สุง่ผลใหม้ี้
คำว้ามีต่อ้งการการบัรโิภคำเน่�อไกเ่พีิ�มีข็่�นเพี่�อทีดแทีนการบัรโิภคำ
เน่�อสุุกร และมี้คำว้ามีต่้องการนำาเข็้าเน่�อไก่เพีิ�มีข็่�น

การที้�ไว้รัสุโคำว้ิด-19 ย่ังคำงระบัาดอยู่่ แมี้จะมี้แนว้โน้มีว้่าจะ
คำว้บัคำุมีได้มีากข็่�นแต่่ก็มี้ผลให้การเดินทีางที่องเที้�ย่ว้ไมี่อาจ
ฟื้นต่ัว้ได้มีากนักในป็ี 2565 ดังนั�นธุ์ุรกิจภัต่ต่าคำาร ฟาสุต่์ฟู�ด 
และ สุต่รีทีฟู�ด ที้�สุ่ว้นหน่�งต่้องใช้ผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่เป็็นว้ัต่ถืุดิบั
จ่งย่ังเต่ิบัโต่ได้น้อย่ และไมี่ช่ว้ย่สุ่งเสุริมีการเต่ิบัโต่ข็องธุ์ุรกิจ
การผลิต่และสุ่งออกผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ข็องไทีย่ได้มีากนัก

ป็ระเทีศไทีย่ต่อ้งพี่�งพีาป็จัจยั่การผลติ่ และเทีคำโนโลย่จ้ากต่า่ง
ป็ระเทีศ เชน่ พีนัธุ์์สุุตั่ว้ ์เคำมีภ้ณัฑ ์เว้ชภณัฑ ์และ อปุ็กรณต์่า่งๆ 
ต่ลอดจนต่้นทีุนการผลิต่เน่�อไก่ข็องไทีย่โดย่เป็รีย่บัเที้ย่บัสุูง
กว้่าป็ระเทีศคำู่แข็่งที้�มี้การเล้�ย่งไก่จำานว้นมีากและมี้ว้ัต่ถืุดิบั
อาหารสุัต่ว้์เองในป็ระเทีศ เช่น บัราซิล และสุหรัฐอเมีริกา

แมี้ว้่าการนำาเข็้าว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ที้�สุำาคำัญ จะเป็็นไป็อย่่าง
เสุรีมีากข็่�นแล้ว้ในป็ัจจุบััน แต่่รัฐบัาลก็ย่ังคำงกำาหนดมีาต่รการ
ที้�เป็็นข็้อจำากัดอยู่่อ้กไมี่น้อย่ ทีำาให้ต่้นทีุนการผลิต่อาหารสุัต่ว้์
สุูงกว้่าที้�คำว้รจะเป็็น และสุ่งผลกระทีบัต่่อศักย่ภาพีการแข็่งข็ัน
ข็องผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่จากป็ระเทีศไทีย่ด้ว้ย่

ป็ระเทีศผู้นำาเข็้าใช้มีาต่รการก้ดกันทีางการคำ้าที้�มีิใช่ภาษั้ 
(Non-Tariff Measures: NTMs) มีากข็่�น โดย่นำาป็ระเด็น
ทีางสุังคำมีต่่างๆ มีากำาหนดเป็็นมีาต่รฐานทีางการคำ้าระหว้่าง
ป็ระเทีศ เชน่มีาต่รฐานแรงงาน มีาต่รฐานสุิ�งแว้ดลอ้มี เป็น็ต่น้

ไก่และเน่�อไก่ถืูกจัดให้เป็็นสุินคำ้าคำว้บัคำุมีโดย่กรมีการคำ้า
ภาย่ใน กระทีรว้งพีาณิชย่์ ทีำาให้การป็รับัราคำาสุินคำ้า จะต่้อง
ได้รับัอนุญาต่จากกรมีการคำ้าภาย่ในก่อน

การที้�ย่ังคำงต่รว้จพีบัการระบัาดข็องไข็้หว้ัดนกในป็ระเทีศ
ต่่างๆ เป็็นคำรั�งคำราว้ แมี้จะย่ังไมี่เกิดป็ัญหาน้�ในป็ระเทีศไทีย่
ก็ต่ามี แต่่ก็เป็็นคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ทีุกฝ�าย่ทีั�งภาคำรัฐและเอกชนจะ
ต่้องเฝ�าระว้ังอย่่างเข็้มีงว้ด  

การเจรจาเพี่�อใหสุ้หภาพีย่โุรป็เพีิ�มีโคำว้ต่านำาเข็า้ไกป่็รงุสุกุจาก
ป็ระเทีศไทีย่ย่งัไมีสุ่ามีารถืบัรรลขุ็อ้ต่กลงที้�แนน่อนได ้ป็ระกอบั
การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ซ่�งทีำาให้เศรษัฐกิจ
สุหภาพียุ่โรป็ไมี่ฟื้นต่ัว้เที่าที้�คำว้รเป็็นข็้อจำากัดสุำาคำัญต่่อการ
ข็ย่าย่การสุง่ออกไป็ย่งัสุหภาพีย่โุรป็ซ่�งเป็น็ต่ลาดสุง่ออกสุำาคำญั 
รัฐและเอกชนจะต่้องเฝ�าระว้ังอย่่างเข็้มีงว้ด 

ปัจจัยคำว�มเส่�ยง
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ธ้รกี่ิจอ�ห่�รแปรรูป

ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็ ดำาเนินการโดย่บัริษััที จีเอฟ ฟูดสุ์ จำากัด (“บัริษััที GFF”) ผลิต่ภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ ไสุ้กรอกไก่ ไก่ย่อ และผลิต่ภัณฑ์แป็รรูป็อ่�นๆ ซ่�งเป็็นการผลิต่ต่ามีสุูต่รมีาต่รฐานข็องบัริษััทีที้�ได้
มีาต่ราฐาน อย่. และได้รับัรองเป็็นสุินคำ้า HALAL ภาย่ใต่้ต่ราสุินคำ้า “จีเอฟฟูดสุ์” เพี่�อจำาหน่าย่ให้กับั
ผู้คำ้าป็ล้ก ผู้คำ้าสุ่ง และธุ์ุรกิจบัริการร้านอาหารในป็ระเทีศ  

บัริษััที GFF มี้ศูนย่์จำาหน่าย่สุินคำ้าในป็ระเทีศ จำานว้น 14 แห่ง กระจาย่ต่ามีภูมีิภาคำ ดังน้�

ภาคเหนือ: ลำาป็าง / ต่าก / พีิษัณุโลก / นคำรสุว้รรคำ์ 
ภาคใต้: สุุราษัฎร์ธุ์าน้ / สุงข็ลา / ภูเก็ต่ 
ภาคอีส้าน: อุบัลราชธุ์าน้ / บัุรีรัมีย่์ 
ภาคกลาง: นคำรป็ฐมี / เพีชรบัุรี / ชลบัุรี 
กรุงเทพ: สุาข็าพีระรามี 2 / สุาข็าว้ัดสุน

ในป็ี 2564 ราย่ได้จากการข็าย่สุินคำ้าอาหารแป็รรูป็มี้สุัดสุ่ว้น 6% ข็องราย่ได้จากการข็าย่
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ธร้กี่ิจฟ�รม์เลี�ยงสัติว์

กลุ่มีบัริษััทีมี้นโย่บัาย่การเล้�ย่งไก่แบับั Own Farm Policy โดย่มี้
การซื�อข็าย่ว้ัต่ถืุดิบัหลักระหว้่างกันในกลุ่มีบัริษััที เช่น ไก่เน่�อ ลูกไก่เน่�อ 
อาหารไก่เน่�อ และอาหารไก่พีันธุ์ุ์ เพี่�อลดการพี่�งพีาการซื�อว้ัต่ถืุดิบัจาก
ภาย่นอก ลดคำว้ามีเสุ้�ย่งจากราคำาที้�ผันผว้นและภาว้ะข็าดแคำลนว้ัต่ถืุดิบั
ข็องลูกไก่เน่�อและไก่เน่�อมี้ชีว้ิต่ และเสุริมีสุร้างคำว้ามีมีั�นใจในมีาต่รฐาน
การเล้�ย่งไก่ข็องกลุ่มีจีเอฟพี้ที้ ทีั�งน้� กลุ่มีบัริษััที มี้การจำาหน่าย่สุินคำ้า
ให้แก่ลูกคำ้าราย่อ่�นๆ ในกรณ้ที้�มี้ผลผลิต่มีากกว้่าคำว้ามีต่้องการใช้ใน
กลุ่มีบัริษััที

ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ข็องกลุ่มีบัริษััที ให้คำว้ามีสุำาคัำญในเรื�องสุวั้สุดิภาพีสัุต่ว์้ 
ได้ป็ฏิบััติ่ต่ามีมีาต่รฐานการป็ฏิบััติ่ทีางการเกษัต่รท้ี�ด้สุำาหรับัสัุต่ว์้ (Good 
Agriculture Practices: GAP) ต่ลอดจนมีาต่รฐานสิุนค้ำาเกษัต่รท้ี�เก้�ย่ว้
กับัการป็ฏิบััติ่ท้ี�ด้ทีางด้านสุวั้สุดิภาพีสัุต่ว์้ การข็นสุ่งสัุต่ว์้ทีางบักข็อง
สุำานักงานมีาต่รฐานสิุนค้ำาเกษัต่รและอาหารแห่งชาติ่ กระทีรว้งเกษัต่ร
และสุหกรณ์ รว้มีทัี�งม้ีสุภาว้ะแว้ดล้อมีท้ี�เหมีาะสุมี (Environmental 
Enrichment) และป็ลอดภัย่จากโรคำ เช่น

• โรงเรอืนระบับัป็ดิป็รบััอากาศ (Evaporative Cooling System) 

• มี้ระบับัการให้อาหารและนำ�าอัต่โนมีัติ่ 

• มีาต่รฐานการเล้�ย่งไก่ท้ี�ด้ และม้ีระบับัการป็�องกันโรคำอย่่าง 
เข็้มีงว้ด

ธุรุกิจฟ�รม์ไก่ปู่ย่�พัื่นิธุุ์

การเล้�ย่งไก่เน่�อแบับัคำรบัว้งจรข็องเราเริ�มีต่้นที้� ฟาร์มีไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ 
ดำาเนินการโดย่บัริษััที จีพี้ บัรีดดิ�ง จำากัด (“บัริษััที GP”) ลูกไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์
อายุ่ 1 ว้ันถืูกนำาเข็้าจากต่่างป็ระเทีศและเล้�ย่งในโรงเรือนสุมีัย่ใหมี่เป็็น
เว้ลา 25 สุัป็ดาห์ จากนั�นย่้าย่ไป็ย่ังโรงไก่ไข็่ GP เพี่�อผลิต่ไข็่เชื�อ เพี่�อ
สุ่งต่่อไป็ที้�โรงฟักไข็่ GP เพี่�อผลิต่ลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ เพี่�อจัดจำาหน่าย่ให้
แก่ (1) บัริษััที FKT (บัริษััทีย่่อย่ในกลุ่มีจีเอฟพี้ที้) ซ่�งราย่ได้สุ่ว้นน้�จะถื่อ
เป็น็ราย่ไดร้ะหว้า่งกนั และ (2) ผูป้็ระกอบัธุ์รุกจิฟารม์ีเล้�ย่งไกพ่ีอ่แมีพ่ีนัธุ์ุ์
ทีั�งในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ ในป็ี 2564 ราย่ได้จากการข็าย่ลูกไก่พี่อ
แมี่พีันธุ์ุ์มี้สุัดสุ่ว้นป็ระมีาณ 1% ข็องราย่ได้จากการข็าย่

ธุรุกิจฟ�รม์ไก่พ่ื่อแม่พัื่นิธุุ์

ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ ดำาเนินการโดย่บัริษััที ฟาร์มีกรุง
ไทีย่ จำากัด (“บัริษััที FKT”) โดย่ซื�อลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์เน่�อจากบัริษััที GP 
และนำามีาเล้�ย่งในโรงเรือนอนุบัาลลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์เป็็นระย่ะเว้ลา 25 
สุปั็ดาห ์จากนั�นพีอ่แมีพ่ีนัธุ์ุจ์ะถืกูย่า้ย่ไป็ย่งัฟารม์ีเล้�ย่งไกไ่ข็ ่PS เพี่�อผลติ่
ไข็เ่ชื�อ ซ่�งไข็เ่ชื�อที้�เหมีาะสุมีจะถืกูนำาไป็ฟกัต่วั้ที้�โรงฟกัเพี่�อผลติ่เป็น็ลกูไก่
เน่�อ เพี่�อข็าย่ต่่อให้แก่ (1) บัริษััที MKS (บัริษััทีย่่อย่ในกลุ่มีจีเอฟพี้ที้) 
ซ่�งราย่ได้สุ่ว้นน้�จะถื่อเป็็นราย่ได้ระหว้่างกัน และ (2) ผู้ป็ระกอบัธุ์ุรกิจ
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อในป็ระเทีศไทีย่ ในป็ี 2564 ราย่ได้จากการข็าย่ลูกไก่
เน่�อมี้สุัดสุ่ว้น 0.5% ข็องราย่ได้จากการข็าย่

นอกจากน้� บัริษััที FKT มี้การดำาเนินธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่
พีันธุ์ุ์ไข็่เพี่�อข็าย่ลูกไก่ไข็่ให้แก่เกษัต่รกรผู้เล้�ย่งสุัต่ว้์ในป็ระเทีศ และ
ธุ์ุรกิจฟาร์มีไก่ไข็่แบับั Cage Free เพี่�อข็าย่ไข็่ไก่ Cage Free ให้แก่
ต่ลาดในป็ระเทีศ

ธุรุกิจฟ�รม์เล่�ยงไก่เนิื�อ

ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ ดำาเนินการโดย่บัริษััที เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี 
จำากัด (“บัริษััที MKS”) โดย่ซื�อลูกไก่พีันธุ์ุ์เน่�ออายุ่ 1 ว้ันจากบัริษััที 
FKT และซื�ออาหารไก่เน่�อจากบัริษััที KT สุ่ว้นว้ัต่ถืุดิบัอ่�น เช่น ย่า 
ว้ัคำซีน จะซื�อจากบัริษััทีข็าย่ย่าสุัต่ว้์ในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ และ
ลูกไก่พีันธุ์ุ์เน่�อนำามีาเล้�ย่ง ในโรงเรือนข็นาดใหญ่ด้ว้ย่ระบับัป็ิดป็รับั
อากาศ (Evaporative Cooling System) มี้ระบับัการให้อาหารและ
น�ำาอัต่โนมีัต่ิ ป็ระมีาณ 40-42 ว้ันเพี่�อให้ได้น�ำาหนักที้�เหมีาะสุมี บัริษััที 
MKS จำาหน่าย่ไก่เน่�อทีั�งหมีดให้แก่ ลูกคำ้าเพี้ย่ง 2 ราย่ คำ่อ (1) บัริษััที 
GFPT ราย่ได้สุ่ว้นน้�จะถื่อเป็็นราย่ได้ระหว้่างกัน และ (2) บัริษััที GFN 
(บัริษััทีร่ว้มีทีุน) ในป็ี 2564 ราย่ได้จากการข็าย่ไก่เน่�อมี้สุัดสุ่ว้น 24% 
ข็องราย่ได้จากการข็าย่
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ภ�วะธร้กี่ิจอ�ห่�รสัติว์ปี 2564 และแนิวโนิ�มปี 2565

ธร้กี่ิจอ�ห่�รสัติว์

ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ ดำาเนินการโดย่ บัริษััที กรุงไทีย่อาหาร จำากัด 
(มีหาชน) (“บัริษััที KT”) โดย่บัริษััที KT ซื�อว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์จากทีั�ง
ในป็ระเทีศและนำาเข็้าจากต่่างป็ระเทีศ KT มี้โรงงานผลิต่อาหารสุัต่ว้์  
2 แห่ง โรงงานแห่งแรกผลิต่อาหารสุัต่ว้์บักและอาหารสุัต่ว้์น�ำาหลาย่
ชนิดภาย่ใต่้ต่ราสุินคำ้าข็องบัริษััทีเพี่�อจัดจำาหน่าย่ในป็ระเทีศและต่่าง
ป็ระเทีศ และโรงงานแหง่ที้�สุองผลติ่อาหารไกเ่น่�อและอาหารไกพ่ีนัธุ์ุเ์พี่�อ
ใชใ้นการผลติ่ไกเ่น่�อแบับัคำรบัว้งจรข็องกลุม่ีบัรษิัทัีเทีา่นั�น สุตู่รอาหารไก่
เน่�อมีค้ำว้ามีสุำาคำญัอย่า่งย่ิ�งต่อ่การผลติ่ไกเ่น่�อเน่�องจากคำณุภาพีและองคำ์
ป็ระกอบัข็องอาหารไกเ่น่�อสุง่ผลต่อ่อตั่ราแลกเน่�อข็องไกเ่น่�อ บัรษิัทัี KT 
ข็าย่อาหารไก่เน่�อและอาหารไก่พีันธุ์ุ์ให้กับั บัริษััที MKS, บัริษััที FKT 
และ บัริษััที GP (บัริษััทีย่่อย่ในกลุ่มีจีเอฟพี้ที้) ซ่�งราย่การข็าย่น้�ถื่อว้่า
เป็็นราย่ได้ระหว้่างกัน ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้ย่อดข็าย่อาหารสุัต่ว้์บัก  
คำดิเป็น็ 9% ย่อดข็าย่อาหารสุตั่ว้น์�ำา คำดิเป็น็ 6% และย่อดข็าย่อาหารกุง้ 
คำิดเป็็น 5%

สถื�นิก�รณ์ปี 2564 

ป็ระเทีศไทีย่มี้คำว้ามีต่้องการอาหารสุัต่ว้์ป็ระมีาณ 20.21 ล้านต่ัน 
ลดลงจากป็ี 2563 ป็ระมีาณร้อย่ละ 1.41 ธุ์ุรกิจการเล้�ย่งสุัต่ว้์ที้�มี้คำว้ามี
ต่้องการอาหารสุัต่ว้์สุูงสุุด ได้แก่ การเล้�ย่งไก่เน่�อ คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้น
ร้อย่ละ 39.03 ข็องคำว้ามีต่้องการอาหารสุัต่ว้์ รองลงไป็คำ่อ การเล้�ย่ง
สุกุรข็นุ คำดิเป็น็สุดัสุว่้นรอ้ย่ละ 24.47 และการเล้�ย่งไกไ่ข็ ่คำดิเป็น็สุดัสุว่้น
ร้อย่ละ 10.49 โดย่ธุ์ุรกิจการเล้�ย่งไก่เน่�อมี้คำว้ามีต่้องการอาหารสุัต่ว้์
ป็ระมีาณ 7.89 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 10.74 ในข็ณะที้�ธุ์ุรกิจการเล้�ย่ง
สุุกรข็ุนมี้คำว้ามีต่้องการอาหารสุัต่ว้์ป็ระมีาณ 4.95 ล้านต่ัน ลดลงร้อย่ละ 
18.64 การเล้�ย่งไก่ไข็่มี้คำว้ามีต่้องการ 2.12 ล้านต่ัน ลดลงร้อย่ละ 3.09  
จากป็ี 2563

แนิวโนิ้มปี 2565

สุำานักงานเศรษัฐกิจการเกษัต่ร คำาดว้่าป็ริมีาณคำว้ามีต่้องการ
อาหารสุัต่ว้์ในป็ี 2565 จะมี้ทีั�งสุิ�นป็ระมีาณ 19.08 ล้านต่ัน ลดลง
ป็ระมีาณร้อย่ละ 5.63 จากป็ี 2564 โดย่การเล้�ย่งไก่เน่�อย่ังคำงมี้คำว้ามี
ต่้องการอาหารสุัต่ว้์สุูงเป็็นอันดับั 1 ซ่�งคำาดว้่าในป็ี 2565 จะมี้คำว้ามี
ต่้องการป็ระมีาณ 7.12 ล้านต่ัน สุ่ว้นคำว้ามีต่้องการอาหารสุัต่ว้์รองลง
ไป็นั�นเป็็น ในธุ์ุรกิจการเล้�ย่งสุุกรข็ุนและไก่ไข็่ คำาดว้่าจะมี้คำว้ามีต่้องการ
อาหารสุัต่ว้์ป็ระมีาณ 4.09 ล้านต่ัน และ 2.12 ล้านต่ัน ต่ามีลำาดับั 
ซ่�งป็ระมีาณการเป็็นป็ริมีาณคำว้ามีต่้องการใช้ว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์
ที้�สุำาคำัญ ได้แก่ ข็้าว้โพีดเล้�ย่งสุัต่ว้์ 7.98 ล้านต่ัน และกากถืั�ว้เหล่อง  
4.49 ล้านต่ัน

ประม�ณก�รคำว�มติ้องก�รวัติถืุดำิบอ�ห�รสัติว์ เปร่ยบเท่ยบระหว่�งปี 2563 -2565

ท้ี�มีา: สุมีาคำมีผู�ผลิต่อาหารสัุต่ว้์ไทีย่ 
หมีาย่เหตุ่: ป้็ 2565F เป็็นคำ�าพีย่ากรณ์

วัติถืุดำิบ 2563 2564 2565F

ข็้าว้โพีด 8,344,700.8 8,570,180.7 7,975,470.8

กากถืั�ว้เหล่อง 4,874,200.0 4,861,969.1 4,492,918.0

 (หน่วย:ตััน)



44 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญรายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

ประม�ณก�รคำว�มติ้องก�รอ�ห�รสัติว์ในิประเทศไทย ปี 2563 -2565

ท้ี�มีา: สุมีาคำมีผู�ผลิต่อาหารสัุต่ว้์ไทีย่ 
หมีาย่เหตุ่: ป้็ 2565F  เป็็นคำ�าพีย่ากรณ์

ประช�กรสัติว์
2563 2564 2565F

ปรมิ�ณ
(ตััน)

สัดำส่วนิ
(ริ้อยล้ะ)

ปรมิ�ณ
(ตััน)

สัดำส่วนิ
(ริ้อยล้ะ)

ปรมิ�ณ
(ตััน)

สัดส่วนิ
(ริ้อยล้ะ)

ไก่เน่�อ 7,123,974 34.75 7,889,388 39.03 7,123,974 37.35

ไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์  907,200 4.42 852,768 4.22 907,200 4.76

ไก่ไข็่เล็กรุ่น  605,284 2.95 605,284 2.99 605,284 3.17

ไก่ไข็่ให้ไข็่ 2,057,020 10.03 2,120,569 10.49 2,120,569 11.12

ไก่ไข็่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์  17,072 0.08 17,072 0.08 17,072 0.09

สุุกรข็ุน  6,079,215 29.65 4,946,101 24.47 4,089,186 21.44

สุุกรพีันธุ์ุ์ 1,069,500 5.22 867,884 4.29 717,523 3.76

เป็็ดเน่�อ  284,248 1.39 278,023 1.38 331,968 1.74

เป็็ดพีันธุ์ุ์  20,494 0.10 20,045 0.10 23,934 0.13

เป็็ดไข็่  317,550 1.55 328,500 1.63 328,500 1.72

โคำนมี 1,044,413 5.09 1,253,283 6.20 1,278,349 6.70

โคำข็ุน - - - - 440,728 2.31

กุ้ง  450,900 2.20 504,000 2.49 544,000 2.85

ป็ลา  525,300 2.56 530,250 2.62 547,500 2.87

รวิม 20,502,170 100.00 20,213,168 100.00 19,075,787 100.00

กี่ำ�ลังกี่�รผลิติและอัติร�กี่�รใช�กี่ำ�ลังกี่�รผลิติ

บรษัิัท / ธุรุกิจ / ท่�ติั�ง สินิคำ้� กำ�ลังก�รผลิติ ผลิติจรงิ

GFPT โรงงานแป็รรูป็เน่�อไก่ จ.สุมีุทีรป็ราการ เน่�อไก่ 115,752 ต่ัน 124,683 ต่ัน

GFPT โรงงานอาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุก จ.สุมีุทีรป็ราการ อาหารแป็รรูป็ป็รุงสุุก 48,680 ต่ัน 17,816 ต่ัน

GFF โรงงานอาหารแป็รรูป็ จ.สุมีุทีรป็ราการ ไสุ้กรอกไก่ ไก่ย่อ 18,000 ต่ัน 8,414 ต่ัน

MKS ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ จ. ชลบัุรี (12 ฟาร์มี) ไก่เน่�อ 97.09 ล้านต่ัว้ 70.98 ล้านต่ัว้

FKT ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์เน่�อ จ. ชลบัุรี (6 ฟาร์มี) ลูกไก่เน่�อ 139.79 ล้านต่ัว้ 80.94 ล้านต่ัว้

FKT ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ไข็่ จ. ชลบัุรี (1 ฟาร์มี) ลูกไก่ไข็่ 3.30 ล้านต่ัว้ 2.70 ล้านต่ัว้

GP ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ จ. ชลบัุรี (1 ฟาร์มี) ลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ 2.60 ล้านต่ัว้ 1.64 ล้านต่ัว้

KT โรงงานอาหารสุัต่ว้์ จ. ชลบัุรี อาหารไก่เน่�อ 
อาหารไก่พีันธุ์ุ์

512,000 ต่ัน 414,690 ต่ัน

KT โรงงานอาหารสุัต่ว้์ จ. สุมีุทีรป็ราการ อาหารสุัต่ว้์บัก 
อาหารสุัต่ว้์นำ�า

599,856 ต่ัน 147,481 ต่ัน

GRI 102-4



45ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

กี่�รจัดห่�วัติถื้ดิบัและแห่ล่งที�ม� 

กลุ่มีบัริษััทีดำาเนินธุ์ุรกิจการแป็รรูป็เน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร (Fully 
Vertical Integrated Chicken Production) ที้�มี้นโย่บัาย่การเล้�ย่งไก่
แบับั Own Farm Policy เพี่�อลดการพี่�งพีาการจัดหาว้ัต่ถืุดิบัระหว้่าง
ทีางจากภาย่นอก และย่ังทีำาให้กลุ่มีบัริษััทีมีั�นใจถื่งแหล่งที้�มีาข็องไก่
เน่�อในทีุกข็ั�นต่อนการเล้�ย่ง และสุามีารถืบัริหารต่้นทีุนการผลิต่เน่�อไก่
ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี แมี้ว้่าบัริษััทีและบัริษััทีย่่อย่จะมี้การพี่�งพีาการ
ซื�อข็าย่ว้ัต่ถืุดิบัในกลุ่มีบัริษััทีคำ่อนข็้างสุูง แต่่ถื่อเป็็นราย่การซื�อข็าย่
สุินคำ้าระหว้่างกัน จ่งคำาดว้่าน่าจะไมี่มี้ผลกระทีบัในการดำาเนินธุ์ุรกิจ 

ดังนั�น ว้ัต่ถืุดิบัหลักที้�มี้คำว้ามีสุำาคำัญข็องกลุ่มีบัริษััทีที้�ซื�อจากคำู่คำ้า
ภาย่นอก ได้แก่ (1) ข็้าว้โพีดเล้�ย่งสุัต่ว้์ (2) ถืั�ว้เหล่องและกากถืั�ว้เหล่อง 
และ (3) ลูกไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์

• ข้าวิโพดเลี�ยงส้ัตวิ์: บัริษััที KT (บัริษััทีย่่อย่) ซื�อข็้าว้โพีดเล้�ย่ง
สุัต่ว้์ในป็ระเทีศจากผู้คำ้าสุ่งและตั่ว้กลางในการจัดหาข็้าว้โพีด 
ท้ี�มี้คุำณภาพี และสุามีารถืระบัุได้ถ่ืงแหล่งท้ี�มีาได้ โดย่ในป็ี 2564 
มีูลคำ่าการใช้ข็้าว้โพีดเล้�ย่งสุัต่ว้์ คำิดเป็็นป็ระมีาณ 17.67% ข็อง
ต่้นทุีนข็าย่รว้มี 

• ถั่ั่วิเหลืองและกากถ่ัั่วิเหลือง: บัริษััที KT (บัริษััทีย่่อย่) ซื�อ
ถัื�ว้เหล่องและกากถัื�ว้เหล่องจากต่่างป็ระเทีศเป็็นสุ่ว้นใหญ่ 
เน่�องจากผลผลิต่ถัื�ว้เหล่องในป็ระเทีศมี้ป็ริมีาณไมี่เพ้ีย่งพีอต่่อ
คำว้ามีต่้องการจ่งทีำาให้ต่้องม้ีการนำาเข็้าจากต่่างป็ระเทีศ โดย่
แหล่งนำาเข็้าสุำาคำัญค่ำอ สุหรัฐอเมีริกา บัราซิล อาร์เจนต่ินา โดย่
ในป็ี 2564 มีูลคำ่าการใช้ถัื�ว้เหล่องและกากถัื�ว้เหล่อง คำิดเป็็น
ป็ระมีาณ 16.63% ข็องต่้นทุีนข็าย่รว้มี 

• ลูกไก่ปู�ย่าพันธุ์ุ์: บัริษััที GP (บัริษััทีย่่อย่) นำาเข็้าลูกไก่ปู็�ย่่า
พีันธุ์ุ์ท้ี�มี้อายุ่ 1 ว้ันจากต่่างป็ระเทีศ เช่น ป็ระเทีศสุหรัฐอเมีริกา 
ป็ระเทีศนิว้ซีแลนด์ ป็ระเทีศองักฤษั และ ป็ระเทีศเนเธุ์อร์แลนด์ 
โดย่ในป็ี 2564 มีูลคำ่า ลูกไก่ปู็�ย่่าพีันธุ์ุ์ คำิดเป็็นป็ระมีาณ 0.67% 
ข็องต่้นทุีนข็าย่รว้มี 

ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีฯ มี้สุัดสุ่ว้นการซื�อว้ัต่ถืุดิบัจากต่่างป็ระเทีศ 
เป็็นจำานว้นเงินรว้มี 2,264.64 ล้านบัาที หรือคำิดเป็็นป็ระมีาณร้อย่ละ 
17.82 ข็องต่้นทีุนการผลิต่รว้มี

ในระย่ะ 3 ป็ีที้�ผ่านมีา กลุ่มีบัริษััทีไมี่มี้การพี่�งพีิงผู้จัดจำาหน่าย่ 
(Supplier) ราย่ใดราย่หน่�งเกินกว้่า 30% ข็องราย่ได้รว้มี

กลุม่ีบัรษิัทัีมีค้ำว้ามีสุามีารถืในการจดัหาว้ตั่ถืดุบิัอาหารสุตั่ว้ไ์ดเ้พีย้่ง
พีอสุำาหรบััคำว้ามีต่อ้งการใชใ้นป็จัจบุันั แมีว้้า่กลุม่ีบัรษิัทัีจะไมีม่ีป้็ญัหาใน
การจัดหาว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ แต่่คำว้ามีผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบัอาหาร
สุัต่ว้์ที้�สุำาคำัญ เช่น ข็้าว้โพีด ถืั�ว้เหล่อง กากถืั�ว้เหล่อง มี้ผลโดย่ต่รงและ
มี้นัย่สุำาคำัญต่่อคำว้ามีสุามีารถืในการทีำากำาไรข็องกลุ่มีบัริษััที

ว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ เป็็นสุินคำ้าโภคำภัณฑ์พี่�นฐานที้�มี้คำว้ามีผันผว้น
ข็องการเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องราคำา ซ่�งเกิดจากป็ัจจัย่ทีางการต่ลาดต่่างๆ 
เชน่ สุภาพีอากาศ ป็รมิีาณน�ำา การข็นสุง่ การจดัเกบ็ั อปุ็สุงคำแ์ละอปุ็ทีาน 
และนโย่บัาย่ดา้นการเกษัต่รข็องภาคำรฐั ฯลฯ กลุม่ีบัรษิัทัีไดม้ีก้ารจดัการ
คำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามีผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ ด้ว้ย่การซื�อ
ล่ว้งหน้า และการจัดเก็บัที้�นานข็่�น แต่่ย่ังไมี่สุามีารถืจัดการผลกระทีบั
ที้�อาจเกิดข็่�นจากการเพีิ�มีข็่�นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ได้ทีั�งหมีด

ร�คำ�ข็้�วโพื่ดำและถืั�วเหลือง

ท้ี�มีา: สุมีาคำมีผู�ผลิต่อาหารสุัต่ว้์ไทีย่

(บาท/กก.)

25602559 2561 2562 2563

ข�าวโพด

2564

ถั่วเหลือง

14.0

18.4

13.7

15.5
14.8

16.3

9.0
10.1

9.2
9.9

8.28.7
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

สิทธปิระโยชนิ์

กลุ่มีบัริษััทีจีเอฟพี้ที้ ได้รับับััต่รสุ่งเสุริมีการลงทีุนจากคำณะกรรมีการสุ่งเสุริมีการลงทีุน โดย่ได้รับัสุิทีธุ์ิป็ระโย่ชน์ต่ามีพีระราชบััญญัต่ิสุ่งเสุริมี
การลงทีุน  พี.ศ. 2520 ต่ามีมีาต่รา 25, 26, 28, 31 ว้รรคำ 1, 31 ว้รรคำ 2, 31 ว้รรคำ 3, 31 ว้รรคำ 4, 34, 36(1), 36(2) และมีาต่รา 37 สุิทีธุ์ิป็ระโย่ชน์
ที้�ไดร้บัั รว้มีทีั�งการไดร้บััย่กเว้น้อากรข็าเข็า้สุำาหรบััเคำรื�องจกัรต่ามีที้�อนมุีตั่ ิย่กเว้น้ภาษัเ้งนิไดน้ติ่บิัคุำคำลสุำาหรบัักำาไรสุทุีธุ์ทิี้�ไดจ้ากการป็ระกอบักจิการ
ที้�ได้รับัการสุ่งเสุริมีรว้มีกันไมี่เกินร้อย่ละ 100 ข็องเงินลงทีุน ไมี่รว้มีคำ่าที้�ดินและทีุนหมีุนเว้ีย่นมี้กำาหนดเว้ลา 8 ป็ี นับัแต่่ว้ันที้�เริ�มีมี้ราย่ได้จากการ
ป็ระกอบักิจการ ต่ามีราย่ละเอ้ย่ดดังน้�

บรษัิัท บัติรส่งเสรมิเลข็ท่� ลงวันิท่� ประเภทกิจก�รท่�ส่งเสรมิ วันิท่�เริ�มม่ร�ยไดำ้ วันิหมดำอ�ยุ

GFPT 63-0518-1-00-1-0 5 พีฤษัภาคำมี 2563 ผลิต่อาหารสุำาเร็จรูป็หรือก่�ง
สุำาเร็จรูป็จากเน่�อสุัต่ว้์แช่แข็็ง

ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

GFPT 64-0173-1-00-1-0 17 กุมีภาพีันธุ์์ 2564 ผลิต่อาหารสุำาเร็จรูป็จากเน่�อสุัต่ว้์ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

GFPT 64-0295-1-00-1-0 22 มี้นาคำมี 2564 ผลิต่ไก่ชำาแหละ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

GFF 60-1254-0-00-1-2 9 พีฤศจิกาย่น 2560 กิจการผลิต่หรือถืนอมีอาหาร
หรือสุิ�งป็รุงแต่่งอาหารโดย่ใช้

เทีคำโนโลย่้ที้�ทีันสุมีัย่

3 มีกราคำมี 2561 2 มีกราคำมี 2569

GP 1233(2)/2557 25 กุมีภาพีันธุ์์ 2557 ผลิต่ลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ 1 ธุ์ันว้าคำมี 2557 30 พีฤศจิกาย่น 2565

GP 61-0732-1-00-1-0 22 มีิถืุนาย่น 2561 ผลิต่ลูกไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์  
และลูกไก่เน่�อ

ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

FKT 1591(2)/2553 8 มีิถืุนาย่น 2553 ผลิต่ลูกไก่ 22 สุิงหาคำมี 2556 21 สุิงหาคำมี 2564

FKT 1187(2)/2553 24 กุมีภาพีันธุ์์ 2553 ผลิต่ลูกไก่ 20 สุิงหาคำมี 2562 19 สุิงหาคำมี 2570

FKT 62-0375-1-00-1-0 17 เมีษัาย่น 2562 ผลิต่ลูกไก่ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

FKT 64-0247-1-00-1-0 5  มี้นาคำมี  2564 ผลิต่ลูกไก่ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

MKS 1898(2)/2553 24 สุิงหาคำมี 2553 เล้�ย่งไก่เน่�อ 30 สุิงหาคำมี 2557 29 สุิงหาคำมี 2565

MKS 2108(2)/2553 19 ตุ่ลาคำมี 2553 เล้�ย่งไก่เน่�อ 28 สุิงหาคำมี 2557 27 สุิงหาคำมี 2565

MKS 1674(2)/2554 9 มีิถืุนาย่น 2554 เล้�ย่งไก่เน่�อ 23 ธุ์ันว้าคำมี 2557 22 ธุ์ันว้าคำมี 2565

MKS 2084(2)/2557 3 กันย่าย่น 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ 25 กรกฎาคำมี 2558 24 กรกฎาคำมี 2566

MKS 2106(2)/2553 19 ตุ่ลาคำมี 2553 เล้�ย่งไก่เน่�อ 23 กุมีภาพีันธุ์์ 2559 22 กุมีภาพีันธุ์์ 2567

MKS 1022(2)/2555 12 มีกราคำมี 2555 เล้�ย่งไก่เน่�อ 21 กุมีภาพีันธุ์์ 2559 20 กุมีภาพีันธุ์์ 2567

MKS 2107(2)/2553 19 ตุ่ลาคำมี 2553 เล้�ย่งไก่เน่�อ 7 เมีษัาย่น 2560 6 เมีษัาย่น 2568

MKS 2085(2)/2557 3 กันย่าย่น 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ 10 เมีษัาย่น 2560 9 เมีษัาย่น 2568

MKS 2083(2)/2557 3 กันย่าย่น 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ 30 กรกฎาคำมี 2561 29 กรกฎาคำมี 2569

MKS 2086(2)/2557 3 กันย่าย่น 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

MKS 2576(2)/2557 26 ธุ์ันว้าคำมี 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

MKS 2577(2)/2557 26 ธุ์ันว้าคำมี 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้ -

MKS 2578(2)/2557 26 ธุ์ันว้าคำมี 2557 เล้�ย่งไก่เน่�อ ย่ังไมี่มี้ราย่ได้  -
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

นิโยบั�ยกี่�รลงท้นิในิบัรษัิัทย่อยและบัรษัิัทรว่ม

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่การลงทีุนในบัริษััทีย่่อย่ โดย่จะลงทีุนในธุ์ุรกิจ
ที้�มี้คำว้ามีเก้�ย่ว้เน่�องกับัธุ์ุรกิจการผลิต่และการจำาหน่าย่เน่�อไก่แป็รรูป็
แบับัคำรบัว้งจร เพี่�อเสุริมีสุร้างคำว้ามีเต่ิบัโต่อย่่างย่ั�งย่่น คำรอบัคำลุมี
ต่ั�งแต่่การผลิต่อาหารสุัต่ว้์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่
พีันธุ์ุ์ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ การแป็รรูป็เน่�อไก่ และการผลิต่
อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่ เพี่�อลดการพี่�งพีาการซื�อว้ัต่ถืุดิบัจากภาย่นอก  
ลดคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบั คำว้บัคำุมีคำุณภาพีการ
เล้�ย่งไก่เน่�อ และบัริหารต่้นทีุนการผลิต่ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี บัริษััทีฯ 
มีน้โย่บัาย่การถือ่หุน้ 99.99%ในบัรษิัทัีย่อ่ย่ และมีก้รรมีการและผูบ้ัรหิาร
ที้�กลุ่มีเด้ย่ว้กัน 

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่การลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มีเพี่�อข็ย่าย่ต่ลาด
สุ่งออกอาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่และข็ย่าย่ฐานการผลิต่ไก่เน่�อข็องกลุ่มี
บัริษััที บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่การสุ่งต่ัว้แทีนข็องบัริษััทีซ่�งมี้คำุณสุมีบััต่ิและ
ป็ระสุบัการณ์ที้�เหมีาะสุมีกับัธุ์ุรกิจที้�ร่ว้มีลงทีุนเป็็นกรรมีการในบัริษััที
ร่ว้มีต่ามีสุัดสุ่ว้นการถื่อหุ้นข็องบัริษััที และ/หรือข็้อต่กลงอ่�นๆ เพี่�อร่ว้มี
กำาหนดแนว้ทีางกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ เป็็นไป็ต่ามีระเบั้ย่บั ข็้อบัังคำับั
บัริษััที และกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีร่ว้มี

ง�นิที�ยังไม่ได�ส่งมอบั
- ไมี่มี้ -
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

 1.3 โคำรงสร��งกี่�รถืือห่้�นิ

 ผู�ถือืห่้�นิ GRI 102-5

:  เกษัต่รและอุต่สุาหกรรมีอาหาร กลุ�มีอุต่สุาหกรรมี

:  1,400,000,000 บัาทีทีุนจดทีะเบ้ัย่น

:  1,253,821,000 บัาทีเร้ย่กชำาระแล�ว้

:  1,253,821,000 หุ�น หุ�นสุามีัญ 
   (1.00 บัาที ต่�อ 1 หุ�น)

:  16.05 พัีนล�านบัาทีมีูลคำ�าต่ลาด

:  9.04% (≤49.00%)ร�อย่ละถ่ือหุ�นโดย่ต่�างด�าว้

หุ้นิส�มัญ

ณ วันท่� 30 ธัันวาคม 2564 

กร�ฟแสดำงโคำรงสร้�งก�รถืือหุ้นิ

ณ วันท่� 30 ธัันวาคม 2564

(%)

กลุ�มตระกูลศิร�มงคลเกษม

นักลงทุนรายย�อยไทย

นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

นักลงทุน
สถาบันต�างประเทศ

นักลงทุน
รายย�อยต�างประเทศ 1%

52

28

11
8

ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ



49ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

กลุ่มีต่ระกูลศิริมีงคำลเกษัมี มี้จำานว้น 27 ราย่ (เป็็นกลุ่มี acting in concert ต่ามีป็ระกาศว้่าด้ว้ย่เรื�องการกำาหนดลักษัณะคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์  
หรือพีฤต่ิกรรมีที้�เข็้าลักษัณะเป็็นการกระทีำาร่ว้มีกับับัุคำคำลอ่�น และการป็ฏิบััต่ิการต่ามีมีาต่รา 246 และมีาต่รา 247) 

(1)
 หมีาย่เหตุ่:

อันิดำับ  ร�ยชื�อผู้ถืือหุ้นิร�ยใหญ่  จำ�นิวนิหุ้นิ (ห้้น)  สัดำส่วนิก�รถืือหุ้นิ

1. กลุ่มีต่ระกูลศิริมีงคำลเกษัมี
(1)

     656,400,740 52.35%

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

3. บัริษััที ไทีย่เอ็นว้ีด้อาร์ จำากัด 40,631,502 3.24%

4. น.สุ.ว้รรณงามี กิจธุ์นามีงคำลชัย่ 40,000,000 3.19%

5. นาย่อนุชา กิจธุ์นามีงคำลชัย่ 39,615,000 3.16%

6. นาย่ก้องภพี ลิมีทีรง 22,835,800 1.82%

7. นางเพี้ย่งใจ ชย่าว้ิว้ัฒน์กุล 20,000,000 1.60%

8. นาย่ป็ุญญ์ชนะ ฐิต่ะเมีธุ์ากุล 10,400,000 0.83%

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 10,395,429 0.83%

10. นาย่ว้ันจักร กิจธุ์นามีงคำลชัย่ 8,995,000 0.72%

รวิมผู้ถั่ือหุ้นรายใหญี่่ 10 รายแรก 905,989,521 72.26%

(ข็) กลุ่มีผู้ถ่ือหุ้นราย่ใหญ่ท้ี�มี้อิทีธุ์ิพีลต่่อการกำาหนดนโย่บัาย่การจัดการหรือการดำาเนินงาน ณ 30 ธุ์ันว้าคำมี 2564 ม้ีดังน้�

(คำ) ข็้อต่กลงระหว้่างผู้ถ่ือหุ้นราย่ใหญ่ (Shareholders’ agreement)

  -ไมี่มี้-

อันิดำับ  ร�ยชื�อผู้ถืือหุ้นิ  จำ�นิวนิหุ้นิ (ห้้น)  สัดำส่วนิก�รถืือหุ้นิ

1.  นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์  ศิริมีงคำลเกษัมี        34,307,200 2.74%

2.  นาย่ว้ิรัช  ศิริมีงคำลเกษัมี 30,349,500 2.42%

3.  นพี.อนันต่์  ศิริมีงคำลเกษัมี 4,134,080 0.33%

 รวิม 68,790,780 5.49%

(1) ร�ยชื�อผู�ถืือห่้�นิร�ยให่ญ่

(ก) ณ ว้ันป็ิดสุมุีดทีะเบ้ัย่นพัีกการโอนหุ้น เมี่�อวั้นท้ี� 30 ธัุ์นว้าคำมี 2564 ราย่ชื�อผู้ถ่ือหุ้นราย่ใหญ่ 10 ราย่แรก มี้ดังน้�

ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ



50 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญรายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

อันิดำับ ร�ยชื�อผู้ถืือหุ้นิ  จำ�นิวนิหุ้นิ (ห้้น)  สัดำส่วนิก�รถืือหุ้นิ

1. นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์     ศิริมีงคำลเกษัมี        34,307,200 2.74%

2. นาย่ว้ิรัช            ศิริมีงคำลเกษัมี        30,349,500 2.42%

3. นพี.อนันต่์          ศิริมีงคำลเกษัมี          4,134,080 0.33%

4. นางสุมีสุิริ          อิงโพีธุ์ิ์ชัย่          2,550,400 0.20%

5. น.สุ.ว้รรณ้          ศิริมีงคำลเกษัมี        10,100,000 0.81%

6. นาย่สุุจิน          ศิริมีงคำลเกษัมี        59,901,080 4.78%

7. นางป็ราน้         ภาคำสุุข็          1,193,930 0.10%

8. น.สุ.นิสุา          ศิริมีงคำลเกษัมี        37,400,000 2.98%

9. นาย่ข็จร          ศิริมีงคำลเกษัมี        37,400,000 2.98%

10. น.สุ.ว้ิภาว้ด้ ศิริมีงคำลเกษัมี        37,400,000 2.98%

11. นาย่เจษัฎา       ศิริมีงคำลเกษัมี        37,401,000 2.98%

12. นาย่กิต่ต่ิชัย่      ศิริมีงคำลเกษัมี        37,400,000 2.98%

13. น.สุ.ว้ิว้รรย่า      ศิริมีงคำลเกษัมี        36,039,000 2.87%

14. น.สุ.ป็ภิญญา    ศิริมีงคำลเกษัมี        35,350,000 2.82%

15. น.สุ.ว้ริสุรา        ศิริมีงคำลเกษัมี        36,375,300 2.90%

16. นาย่ว้งศกร       ศิริมีงคำลเกษัมี        60,000,000 4.79%

17. นางชลลดา ศิริมีงคำลเกษัมี        46,212,800 3.69%

18. นาย่พิีษัณุ              ศิริมีงคำลเกษัมี        58,065,000 4.63%

19. นาย่จรงกิจ        ศิริมีงคำลเกษัมี        12,200,410 0.97%

20. นาย่จรงกร        ศิริมีงคำลเกษัมี        12,295,910 0.98%

21. น.สุ.อล้นา         ศิริมีงคำลเกษัมี          5,000,000 0.40%

22. นาย่อชิระ         ศิริมีงคำลเกษัมี          5,000,000 0.40%

23. น.สุ.จุฑามีาสุ    อิงโพีธุ์ิ์ชัย่          5,000,000 0.40%

24. นาย่พีงศธุ์ร        อิงโพีธุ์ิ์ชัย่          5,119,930 0.41%

25. นาย่ว้ิน              ภาคำสุุข็          5,105,000 0.41%

26. นาย่ว้รภัทีร        ภาคำสุุข็          5,100,000 0.41%

27. บัริษััที ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ จำากัด*                   200 0.00%

 รวิมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 656,400,740 52.35%

ติ�ร�งแสดำงร�ยชื�อผู้ถืือหุ้นิกลุ่มติระกูลศิริมงคำลเกษัม 

บัริษััที ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ จำากัด ป็ระกอบัธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์ ถื่อหุ้นโดย่กลุ่มีต่ระกูลศิริมีงคำลเกษัมีทีั�งหมีด* หมีาย่เหตุ่:



51ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

นิโยบั�ยกี่�รจ่�ยเงนิิปันิผลของบัรษัิัทฯ

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้นโย่บัาย่การจ่าย่เงินป็ันผลในอัต่รา “ไมี่เกินร้อย่ละ 50 ข็องกำาไรสุุทีธุ์ิป็ระจำาป็ี ต่ามีงบัการเงินเฉพีาะกิจการ 
หลังหักเงินสุำารองต่่างๆ ทีุกป็ระเภทีที้�กฎหมีาย่และบัริษััทีฯ ได้กำาหนดไว้้ นอกจากน้� การจ่าย่เงินป็ันผลจะข็่�นอยู่่กับักระแสุเงินสุด สุภาพีคำล่อง 
และแผนการลงทีุนในอนาคำต่ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ รว้มีทีั�งภาว้ะเศรษัฐกิจโดย่รว้มี”

 ข็้อมูลก�รจ่�ยเงินิปันิผล

 2561 2562 2563 2564

อัต่รากำาไรสุุทีธุ์ิต่่อหุ้น – งบัรว้มี (บาท/ห้น้) 0.83 0.95 1.08 0.17

อัต่ราเงินป็ันผลต่่อหุ้น (บาท/ห้น้) 0.25 0.20 0.20 N/A*

อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผลต่่อกำาไรสุุทีธุ์ิ – งบัรว้มี (%) 30.20 20.98 18.55 N/A*

อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผลต่่อกำาไรสุุทีธุ์ิ – งบัเฉพีาะกิจการ (%) 81.14 78.78 22.54 N/A*

 1.5 นิโยบั�ยกี่�รจ่�ยเงนิิปันิผล

นิโยบั�ยกี่�รจ่�ยเงนิิปันิผลของบัรษัิัทย่อยและบัรษัิัทรว่ม

บัรษิัทัีย่อ่ย่และบัรษิัทัีรว่้มี มีน้โย่บัาย่จา่ย่เงนิป็นัผลจากกำาไรสุทุีธุ์ปิ็ระจำาป็หีลงัหกัภาษัเ้งนิได ้และเงนิสุำารองต่ามีกฎหมีาย่ และการจา่ย่เงนิป็นัผล
นั�น ต่อ้งไมีม่ีผ้ลกระทีบัต่อ่การดำาเนนิงานป็กต่ ิและข็่�นอยู่ก่บััแผนการลงทีนุในอนาคำต่ โคำรงสุรา้งทีางการเงนิ และสุภาพีคำลอ่งข็องแต่ล่ะบัรษิัทัี โดย่
ไมี่ได้มี้การกำาหนดอัต่ราข็ั�นต่�ำาแต่่อย่่างใด โดย่ในป็ี 2564 บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ได้รับัเงินป็ันผลจากบัริษััทีร่ว้มีจำานว้น 104.43 ล้านบัาที

- ไมี่มี้ - 

1.4 กี่�รออกี่ห่ลักี่ทรพัย์อื�นิ

*  อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผลป็ี 2564 ข็่�นอยู่่กับัการพีิจารณาอนุมีัต่ิจากที้�ป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้น ป็ระจำาป็ี 2565
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บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

เพี่�อให้การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) และบัริษััทีย่่อย่ 
บัรรลุว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์ต่ามีกลยุ่ทีธุ์์หลักข็ององคำ์กร และมี้คำว้ามีชัดเจน คำรอบัคำลุมีการ
บัริหารจัดการองคำ์กรในภาพีรว้มีอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี และเชื�อมีโย่งกับัการคำว้บัคำุมี
ภาย่ใน และการต่รว้จสุอบัภาย่ในอย่่างเป็็นระบับั รว้มีถื่งเป็็นการสุร้างมีูลคำ่าเพีิ�มีแก่
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี ต่ลอดจนสุ่งเสุริมีให้การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งเป็็นสุ่ว้นหน่�งข็อง
ว้ัฒนธุ์รรมีองคำ์กร จ่งกำาหนดนโย่บัาย่ในการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ ดังต่่อไป็น้�

1. บัรษิัทัีฯ กำาหนดใหม้ีก้ารบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งทีั�ว้ทีั�งองคำก์รแบับับัรูณาการ เป็น็ไป็ต่ามี
มีาต่รฐานสุากล โดย่มีก้ารจดัการอย่า่งเป็น็ระบับั และต่อ่เน่�อง ภาย่ใต่ก้ระบัว้นการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เป็็นมีาต่รฐานเด้ย่ว้กัน

2. บัริษััทีฯ กำาหนดให้มี้การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่ง ที้�พีิจารณาป็ัจจัย่ทีั�งภาย่ในและ
ภาย่นอกองคำก์ร ที้�อาจจะสุง่ผลใหบ้ัรษิัทัีฯ ไมีสุ่ามีารถืบัรรลวุ้ตั่ถืปุ็ระสุงคำท์ี้�กำาหนดไว้ ้
คำรอบัคำลุมีคำว้ามีเสุ้�ย่งใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกลยุ่ทีธุ์์  2) คำว้ามีเสุ้�ย่ง
ด้านการดำาเนินงาน 3) คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการเงิน 4) คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกฎระเบั้ย่บั 
หรือ กฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง 5) คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านชื�อเสุ้ย่งและภาพีลักษัณ์ 6) คำว้ามี
เสุ้�ย่งด้านอ่�นๆ  

3. บัริษััทีฯ กำาหนดให้มี้การป็ระเมีินผลกระทีบัและโอกาสุที้�เกิดข็่�นข็องคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ที้�ได้ระบัุไว้้ และมี้ว้ิธุ์ีการจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เหมีาะสุมี เพี่�อให้คำว้ามีเสุ้�ย่งอยู่่ใน
ระดับัที้�ย่อมีรับัได้

4. ให้มี้การต่ิดต่ามี ป็ระเมีินผลป็ระสุิทีธุ์ิผล ทีบัทีว้น และป็รับัป็รุง การบัริหารจัดการ
คำว้ามีเสุ้�ย่งอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ และราย่งานการดำาเนินงานการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งต่่อ
คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง เพี่�อให้ข็้อเสุนอแนะอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ หรือ ต่ามี
คำว้ามีเหมีาะสุมี

5. พีนักงานทีุกคำนมี้หน้าที้�ป็ฏิบััต่ิต่ามีระบับัการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�บัริษััทีฯ กำาหนด 
รว้มีทีั�งนำากระบัว้นการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งเข็้าเป็็นสุ่ว้นหน่�งข็องการป็ฏิบััต่ิงาน 
ทีั�งในระดับัองคำ์กร และระดับัหน่ว้ย่งาน เพี่�อเป็็นสุ่ว้นหน่�งข็องว้ัฒนธุ์รรมีองคำ์กร 
ที้�ผู้บัริหาร และพีนักงานทีุกคำนต่้องถื่อป็ฏิบััต่ิ

 2. กี่�รบัรหิ่�รจัดกี่�รคำว�มเสี�ยง 

2.1 นิโยบั�ยและแผนิกี่�รบัรหิ่�ร
คำว�มเสี�ยง

GRI 102-11, GRI 102-15 



53ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

โคำรงสร��งกี่�รบัรหิ่�รคำว�มเสี�ยง
บัริษััทีฯ มี้การกำาหนดกรอบัโคำรงสุร้างและกระบัว้นการบัริหาร

คำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ ข็่�น โดย่อ้างอิงมีาต่รฐานสุากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) และใหฝ้�าย่บัรหิารและพีนกังานทีกุคำน ดำาเนนิต่ามีกรอบั
โคำรงสุร้างและกระบัว้นการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง โดย่กรอบัการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งป็ระกอบัด้ว้ย่ การระบัุป็ัจจัย่เสุ้�ย่ง การป็ระเมีินระดับัคำว้ามี
เสุ้�ย่ง การจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง และการต่ิดต่ามี สุ่�อสุารอย่่างเป็็นระบับั
ต่่อเน่�อง เพี่�อลดโอกาสุและผลกระทีบัต่่อธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ รว้มีถื่งการ
ต่ดิต่ามีคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุำาคำญัอย่า่งสุมี�ำาเสุมีอ เพี่�อใหแ้นใ่จว้า่ธุ์รุกจิจะบัรรลุ
ว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์โดย่มี้คำว้ามีเสุ้�ย่งอยู่่ในระดับัที้�ย่อมีรับัได้  

บัริษััทีฯ มี้โคำรงสุร้างการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งแบั่งเป็็น 2 ระดับั 
คำ่อ ระดับัองคำ์กร และระดับัหน่ว้ย่งาน โดย่การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ระดับัองคำ์กร ดำาเนินการผ่านคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Risk 
Management Committee: RMC) ที้�ได้รับัการแต่่งต่ั�งจากคำณะ
กรรมีการบัรษิัทัี ทีำาหนา้ที้�กำาหนดนโย่บัาย่ กรอบัการดำาเนนิงาน รว้มีทีั�ง
ต่ิดต่ามีให้ข็้อคำิดเห็น และข็้อเสุนอแนะที้�เก้�ย่ว้กับัการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังมี้คำณะทีำางานบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัหน่ว้ย่งาน 
ซ่�งเป็็นผู้บัริหารจากหน่ว้ย่งานต่่างๆ ทีำาหน้าที้�ต่ิดต่ามีการดำาเนินงาน
ด้านการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องหน่ว้ย่งานในสุังกัดอย่่างใกล้ชิดเป็็น
ป็ระจำาทีุกเด่อนต่ามีแนว้นโย่บัาย่ และกรอบัการดำาเนินงานที้�ได้รับั
จาก RMC

กี่ระบัวนิกี่�รบัรหิ่�รคำว�มเสี�ยง
บัริษััทีฯ ดำาเนินการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่ใช้ว้ิธุ์ีการป็ระเมีิน

ต่นเอง (Risk and control self assessment หรือ RCSA)  
มี้การป็ระเมีินและจัดลำาดับัคำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่ใช้แผนที้�คำว้ามีเสุ้�ย่ง  
(Risk Map) การต่ิดต่ามีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งผ่านมีาต่รการจัดการ
คำว้ามีเสุ้�ย่ง (Mitigation Plan) และดัชน้ชี�ว้ัดคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Key Risk 
Indicator: KRI) สุำาหรับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญ โดย่บัริษััทีฯ ดำาเนินการ 
2 ระดับัคำว้บัคำู่กัน ระดับัที้� 1 คำ่อ การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัองคำ์กร
จากผูบ้ัรหิารระดบััสุงูข็องบัรษิัทัีฯ โดย่จดัอย่า่งนอ้ย่ป็ลีะ 1 คำรั�ง หรอื ทีกุ
คำรั�งที้�มี้การเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องป็ัจจัย่เสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญที้�สุ่งผลกระทีบัต่่อการ
ดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ ต่ลอดจนการต่ิดต่ามีและราย่งานสุถืานะคำว้ามี
เสุ้�ย่งแก่ผู้บัริหาร คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง และกรรมีการบัริษััที
ทีุกไต่รมีาสุ ในระดับัที้� 2 คำ่อระดับัหน่ว้ย่งานก็มี้การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่ง
เช่นกัน ซ่�งป็ัจจัย่เสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญทีุกป็ัจจัย่จะมี้ผู้รับัผิดชอบั หรือ เจ้าข็อง
คำว้ามีเสุ้�ย่งที้�จะกำาหนดแผนจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง รว้มีถื่งราย่งานสุถืานะ
ข็องคำว้ามีเสุ้�ย่ง คำว้ามีก้าว้หน้าข็องแผนจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งให้กับัฝ�าย่
บัริหารและคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งทีราบั ซ่�งการบัริหารคำว้ามี
เสุ้�ย่งในว้ิถื้ดังกล่าว้จะสุ่งเสุริมีว้ัฒนธุ์รรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งในทีุก
ระดับัข็ององคำ์กรในเชิงบัูรณาการที้�คำรอบัคำลุมีทีุกระดับัทีั�ว้ทีั�งองคำ์กร

นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังได้ต่ิดต่ามีการเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องป็ัจจัย่
ภาย่นอกที้�สุำาคำัญ รว้มีถื่งคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกิดข็่�นใหมี่ (Emerging Risk) 
ผ่านระบับัเต่่อนภัย่ล่ว้งหน้า (Early Warning System: EWS) เพี่�อให้
บัริษััทีฯ สุามีารถืเต่รีย่มีมีาต่รการจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งในเชิงรุกได้ก่อนที้�
จะกระทีบัต่่อการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ

บัริษััทีฯ กำาหนดระดับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ย่อมีรับัได้ไว้้ที้�ระดับัป็านกลาง 
และระดับัน้อย่ ดังนั�น คำว้ามีเสุ้�ย่งที้�อยู่่ในระดับัสุูงมีากและระดับัสุูง 
ต่้องกำาหนดมีาต่รการจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งเพีิ�มีเต่ิมีเพี่�อลดคำว้ามีเสุ้�ย่งลง
มีาให้อยู่่ในระดับัที้�ย่อมีรับัได้ สุำาหรับัป็ัจจัย่เสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญทีุกป็ัจจัย่จะ
มี้การกำาหนดดัชน้ชี�ว้ัดคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Key Risk Indicator หรือ KRI) 
เพี่�อแจ้งสุัญญาณข็องการเพีิ�มีข็่�นหรือลดลงข็องป็ัจจัย่เสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ 
พีร้อมีกำาหนดระดับัคำว้ามีเบั้�ย่งเบันจากเกณฑ์ และจะถืูกต่ิดต่ามีคำว้ามี
เคำล่�อนไหว้อย่่างใกล้ชิด

วัฒนิธรรมกี่�รบัรหิ่�รคำว�มเสี�ยง
บัริษััทีฯ มีุ่งเน้นที้�จะเสุริมีสุร้างว้ัฒนธุ์รรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ให้เกิดข็่�นทีั�ว้ทีั�งองคำ์กร เพี่�อให้องคำ์กรเต่ิบัโต่ไป็ข็้างหน้าได้อย่่าง
มีั�นคำงและย่ั�งย่่น ผ่านการป็ฏิบััต่ิต่ามีแนว้ทีางและนโย่บัาย่การบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งข็ององคำ์กร ทีั�งน้� บัริษััทีฯ ต่ระหนักด้ว้่าการบัริหารคำว้ามี
เสุ้�ย่งที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีจะต่้องรว้มีเข็้าเป็็นสุ่ว้นหน่�งในการดำาเนินธุ์ุรกิจ
ข็องบัริษััทีฯ จ่งสุ่งเสุริมีว้ัฒนธุ์รรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งในทีุกระดับั
อย่่างเป็็นรูป็ธุ์รรมี และนำาแนว้ทีางการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งไป็ใช้ในการ
ป็ฏิบััต่ิงาน รว้มีทีั�งมี้การต่ิดต่ามีคำว้ามีก้าว้หน้าอย่่างต่่อเน่�อง ทีั�งใน
ระดับัองคำ์กร และระดับัหน่ว้ย่งาน อ้กทีั�งย่ังมี้การสุ่�อสุารและเสุริมี
สุร้างคำว้ามีรู้คำว้ามีเข็้าใจเรื�องการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งในทีุกระดับั ต่ั�งแต่่
คำณะกรรมีการบัริหาร คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัองคำ์กร 
คำณะทีำางานบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัหน่ว้ย่งานและพีนักงาน ผ่าน
ช่องทีางต่่างๆ เช่น E-learning และการฝึกอบัรมี เป็็นต่้น



54 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญรายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

1. คำว�มเสี�ยงด��นิกี่ลย้ทธ์

คำว�มเสี�ยงจ�กี่กี่�รแข่งขันิในิอ้ติส�ห่กี่รรมกี่�ร
ผลิติเนิื�อไกี่่แปรรูป

เน่�องจากบัริษััทีฯ เป็็นผู้ผลิต่อาหารจากเน่�อไก่แป็รรูป็ ซ่�งเป็็น
ธุ์ุรกิจที้�มี้สุินคำ้าทีดแทีนได้ง่าย่ จ่งมี้การแข็่งข็ันกันในการผลิต่สุินคำ้าที้�
จะต่อบัสุนองต่่อผู้บัริโภคำให้ได้มีากที้�สุุด ทีั�งในด้านรสุชาต่ิ รสุสุัมีผัสุ 
เอกลกัษัณข์็องอาหาร และราคำา ป็จัจบุันัการแข็ง่ข็นัในต่ลาดโลกรนุแรง 
จากในหลาย่ป็ระเทีศมี้ผลผลิต่ไก่เพีิ�มีข็่�นและมี้การพีัฒนาผลิต่ภัณฑ์
ไก่เพี่�อสุ่งออก เช่น บัราซิล สุหรัฐอเมีริกา เนเธุ์อร์แลนด์ รว้มีถื่ง
ผลกระทีบัจากการแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19 แนว้โนม้ีเชน่น้�อาจ
มีผ้ลใหอ้ตั่รากำาไรข็องอตุ่สุาหกรรมีชะลอต่วั้ลง และเพี่�อใหบ้ัรษิัทัีฯ ไดร้บัั
สุว่้นแบัง่ทีางการต่ลาดมีากที้�สุดุในภาว้ะการแข็ง่ข็นัดงักลา่ว้นั�น บัรษิัทัีฯ  
มี้การกำาหนดกลยุ่ทีธุ์์ต่่างๆ ที้�จะช่ว้ย่ให้บัริษััทีฯ เพีิ�มีย่อดข็าย่และกำาไร
ได้ต่ามีเป็�าหมีาย่ที้�ว้างไว้้

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

ป็ี 2564 มี้การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ระลอกใหมี่ 
กดดันทีั�งป็ริมีาณข็าย่ไก่ ราคำาไก่ และราคำาชิ�นสุ่ว้นไก่ ข็ณะที้�ต่้นทีุน
ว้ัต่ถืุดิบัหลักย่ังอยู่่ในระดับัสุูง ทีั�งข็้าว้โพีดและกากถืั�ว้เหล่อง และ
ป็ัญหาตู่้คำอนเทีนเนอร์ข็าดแคำลน ทีำาให้คำ่าข็นสุ่งสุูงข็่�น รว้มีถื่งผู้บัริโภคำ
มีก้ำาลงัซื�อลดลงหรอืมีค้ำว้ามีระมีดัระว้งัในการใชจ้า่ย่มีากข็่�น แต่อ่ย่า่งไร
ก็ต่ามี บัริษััทีฯ คำาดหว้ังว้่ากำาไรจะกลับัมีาฟื้นต่ัว้ในป็ี 2565 หลังมี้การ
ผ่อนคำลาย่การ lockdown ทีั�งในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ รว้มีถื่ง
เศรษัฐกิจโลกที้�ทีย่อย่ฟื้นต่ัว้ต่ามีการกระจาย่ว้ัคำซีนและการเป็ิดเมี่อง 
นา่จะชว่้ย่หนนุป็รมิีาณการบัรโิภคำไกใ่หด้ข้็่�น และสุง่ผลใหร้าคำาไกท่ีย่อย่
ป็รับัต่ัว้ด้ข็่�นในที้�สุุด แต่่อย่่างไรก็ด้ การฟื้นต่ัว้ทีางเศรษัฐกิจในภาพีรว้มี 
ย่ังคำงมี้คำว้ามีเป็ราะบัางจากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19  
ทีั�งในป็ระเทีศไทีย่และต่่างป็ระเทีศที้�อาจกลับัมีารุนแรงอ้กคำรั�ง โดย่
เฉพีาะหากมี้การกลาย่พีันธุ์ุ์ข็องไว้รัสุที้�ลดป็ระสุิทีธุ์ิภาพีว้ัคำซีนลง

บัริษััทีฯ ได้มี้การป็รับักลยุ่ทีธุ์์ให้มี้คำว้ามีย่่ดหยุ่่นเพี่�อให้สุอดคำล้อง
กับัการเป็ล้�ย่นแป็ลงอย่่างรว้ดเร็ว้ข็องอุต่สุาหกรรมี โดย่

1. ต่ิดต่ามีสุถืานการณ์และคำาดการณ์ราคำาข็าย่เป็็นราย่สุัป็ดาห์ รว้มี
ถื่งการว้ิเคำราะห์ อุป็สุงคำ์/อุป็ทีานในต่ลาด เพี่�อเป็็นแนว้ทีางในการ
ป็รับัว้ธิุ์กีารข็าย่ผลติ่ภณัฑ ์และหาทีางลดผลกระทีบัในระย่ะสุั�นหาก
ราคำาข็าย่ผลิต่ภัณฑ์ต่กต่ำ�า 

2. ต่ดิต่ามีสุถืานการณย์่อดข็าย่ต่ลาดในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ รว้มี
ทัี�งว้เิคำราะหล์กูคำา้ป็จัจบัุัน หากมีย้่อดข็าย่ไมีเ่ป็็นไป็ต่ามีแผนท้ี�ว้างไว้้ 
ทีั�งน้�เพี่�อให้เกิดคำว้ามีมีั�นใจว้่า บัริษััทีฯ จะสุามีารถืรักษัาฐานลูกคำ้า
หลักไว้้ได้ รว้มีถื่งใช้การบัริหารคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์กับัลูกคำ้า (Customer 
Relationship Management: CRM) เพี่�อรักษัาคำว้ามีพ่ีงพีอใจ
ข็องลูกคำ้าป็ัจจุบััน

3. กระจาย่คำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่การข็ย่าย่ต่ลาดเพ่ี�อให้มี้การกระจาย่ 
ต่ัว้เพิี�มีข่็�น โดย่ข็ย่าย่ฐานต่ลาดเข้็าสุู่ต่ลาดอ่�นๆ ท้ี�มี้ศักย่ภาพี 
(Potential Market) เพิี�มีเต่มิีไมีว่้า่จะเป็็นป็ระเทีศในต่ะวั้นออกกลาง 
และป็ระเทีศในอเมีริกาเหน่อ เป็็นต้่น ซ่�งอาจจะพีัฒนาสุู่ต่ลาด
หลักข็องบัริษััทีฯ ในอนาคำต่ได้ เพี่�อทีดแทีนต่ลาดที้�บัริษััทีฯ อาจจะ
สุูญเสุ้ย่คำว้ามีสุามีารถืในการแข็่งข็ันไป็

ซ่�งกลยุ่ทีธุ์์เหล่าน้�จะช่ว้ย่สุ่งเสุริมีการเต่ิบัโต่ทีางด้านกำาไรและย่อด
ข็าย่ข็องบัริษััทีฯ ให้ได้ต่ามีเป็�าหมีาย่ที้�ว้างไว้้

คำว�มเสี�ยงด��นิกี่�รติล�ด

การรักษัาราย่ได้ให้เต่ิบัโต่อย่่างสุมี�ำาเสุมีอและต่่อเน่�อง เป็็นอ้ก
ป็ัจจัย่หน่�งที้�มี้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อผลป็ระกอบัการข็องบัริษััทีฯ โดย่เฉพีาะ
ในสุภาว้การณ์ที้�ต่ลาดมี้คำว้ามีไมี่แน่นอนทีั�งจากสุถืานการณ์การแพีร่
ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ที้�ระบัาดทีั�ว้โลกทีำาให้กิจกรรมีการผลิต่
ที้�หยุ่ดชะงักพีร้อมีกับัราย่ได้และกำาลังซื�อที้�ลดลงรุนแรง ทีำาให้ลุกลามี
เป็็นว้ิกฤต่ทีางเศรษัฐกิจทีั�ว้โลก ซ่�งอุต่สุาหกรรมีอาหารก็เป็็นหน่�ง
ในนั�นที้�ถืูก disrupt จากว้ิกฤต่คำรั�งน้� ทีั�งจากป็ัญหา supply chain 
disruption ในช่ว้งมีาต่รการ lockdown รว้มีไป็ถื่งพีฤต่ิกรรมีและ
คำว้ามีต่้องการข็องผู้บัริโภคำที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ อ้กทีั�งคำว้ามีผันผว้น
จากคำว้ามีไมี่สุมีดุลข็องอุป็สุงคำ์และอุป็ทีาน ป็ัจจัย่ด้านสุงคำรามี
การคำ้า (Trade War) และป็ัจจัย่ด้านภูมีิศาสุต่ร์การเมี่อง (Geopolitics) 
เป็็นต่้น โดย่บัริษััทีฯ ถื่อว้่าการต่ลาดเป็็นหัว้ใจในการดำาเนินธุ์ุรกิจ
ให้ป็ระสุบัคำว้ามีสุำาเร็จ ดังนั�น บัริษััทีฯ จ่งมีุ่งมีั�นที้�จะสุร้างต่ราสุินคำ้า 
(Brand) ให้เป็็นที้�ย่อมีรับัข็องผู้บัริโภคำอย่่างต่่อเน่�องและย่าว้นาน 

2.2 ปัจจัยคำว�มเสี�ยงติ่อกี่�รดำ�เนิินิธร้กี่ิจของบัรษัิัทฯ

บัริษััทีฯ ได้แบั่งคำว้ามีเสุ้�ย่งสุำาคำัญที้�อาจสุ่งผลต่่อการดำาเนินธุ์ุรกิจและกลยุ่ทีธุ์์ในการจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งรว้มี 7 ด้าน ดังต่่อไป็น้�
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ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง  

บัริษััทีฯ มี้การทีบัทีว้นแผนกลยุ่ทีธุ์์ แผนธุ์ุรกิจและงบัป็ระมีาณเพี่�อ
ให้สุอดคำล้องกับัภาว้ะเศรษัฐกิจที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ โดย่คำณะผู้บัริหารจะ
เป็็นผู้ต่ิดต่ามีผลการดำาเนินงานข็องหน่ว้ย่งานต่่างๆ และเป็รีย่บัเที้ย่บั
กับัแผนงานป็ระจำาป็ีที้�กำาหนดไว้้อย่่างสุมี�ำาเสุมีอเพี่�อป็ระเมีินคำว้ามี
สุำาเร็จข็องแผนงานที้�ได้ว้างไว้้ 

อ้กทีั�งบัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัคำว้ามีพี่งพีอใจข็องผู้บัริโภคำ โดย่
การสุร้างกลยุ่ทีธุ์์ทีางการต่ลาด สุร้างคำว้ามีหลากหลาย่ข็องผลิต่ภัณฑ์ 
รว้มีถื่งคำุณภาพีข็องผลิต่ภัณฑ์ที้�ได้มีาต่รฐาน มี้การเพีิ�มีช่องทีาง
ให้ผู้บัริโภคำสุามีารถืเข็้าถื่งสุินคำ้า ได้ง่าย่ สุะดว้ก และรว้ดเร็ว้มีาก
ย่ิ�งข็่�น นอกจากน้� การเป็ิดช่องทีางการต่ลาด และการข็าย่ใหมี่ๆ ก็
เป็็นสุ่ว้นที้�บัริษััทีฯ สุามีารถืนำามีาใช้ให้เป็็นป็ระโย่ชน์ได้ เช่น การต่ลาด
อิเล็กทีรอนิกสุ์ (E-Marketing), Social media ฯลฯ ทีั�งน้�บัริษััทีฯ เร่ง
ป็รับัต่ัว้ให้ทีันกับับัริบัทีข็องสุังคำมีและฐานว้ิถื้ชีว้ิต่ใหมี่ (New Normal) 
ที้�เป็ล้�ย่นไป็ข็องสุังคำมี

คำว�มเสี�ยงจ�กี่กี่�รเปลี�ยนิแปลง 
ของผู�บัรโิภคำ

รูป็แบับัการดำาเนินชีว้ิต่ข็องผู้บัริโภคำในป็ัจจุบัันนั�นได้มี้การ
เป็ล้�ย่นแป็ลงอย่่างรว้ดเร็ว้ การพีัฒนาผลิต่ภัณฑ์ จ่งมี้คำว้ามีสุำาคำัญ โดย่
ต่อ้งเรง่ศก่ษัาและทีำาคำว้ามีเข็า้ใจถืง่พีฤต่กิรรมีข็องผูบ้ัรโิภคำ (Consumer 
Behavior) ทีั�งในป็ระเทีศและต่า่งป็ระเทีศ เพี่�อใหสุ้ามีารถืผลติ่สุนิคำา้ให้
ต่รงต่่อคำว้ามีต่้องการข็องผู้บัริโภคำได้อย่่างเหมีาะสุมี รว้มีถื่งต่อบัสุนอง
คำว้ามีต่้องการ (Need) และสุร้างคำว้ามีพี่งพีอใจ (Satisfaction) ให้แก่
ผู้บัริโภคำมีากที้�สุุด

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อการพีัฒนาสุินคำ้าและบัริการที้�มี้มีูลคำ่า
เพีิ�มี (High Value Added Products and Services) อย่่างต่่อเน่�อง 
รว้มีถื่งนว้ัต่กรรมีข็องผลิต่ภัณฑ์ (Product Innovation) เพี่�อเพีิ�มีคำว้ามี
สุามีารถืในการแข็่งข็ันและย่กระดับัอุต่สุาหกรรมี มี้หน่ว้ย่งานที้�ศ่กษัา
และต่ดิต่ามีแนว้โนม้ีการเป็ล้�ย่นแป็ลงพีฤต่กิรรมีผูบ้ัรโิภคำทีั�งในป็ระเทีศ
และต่่างป็ระเทีศอยู่่ต่ลอดระย่ะเว้ลาที้�ผ่านมีา ดังนั�น จ่งมีุ่งเน้นการเก็บั
ข็อ้มีลูผูบ้ัรโิภคำในเชงิลก่ เพี่�อนำาผลการศก่ษัามีาป็รบััป็รงุว้างแผนในการ
พีฒันาผลติ่ภณัฑใ์หเ้กดิคำว้ามีหลากหลาย่และต่รงต่อ่คำว้ามีต่อ้งการข็อง
ผู้บัริโภคำ รว้มีถื่งว้างแผนด้านการต่ลาด เพี่�อเสุนอเป็็นทีางเล่อกแก่ผู้
บัริโภคำ ซ่�งระย่ะเว้ลาที้�ผ่านมีานั�น บัริษััทีฯ สุามีารถืต่อบัสุนองคำว้ามี
ต่้องการ อ้กทีั�งสุร้างคำว้ามีพี่งพีอใจแก่ผู้บัริโภคำได้เป็็นอย่่างด้

คำว�มเสี�ยงด��นิคำว�มผันิผวนิของสภ�พ 
เศิรษัฐกี่ิจโลกี่

ในภาพีรว้มีข็องเศรษัฐกิจโลกคำาดว้่าได้ผ่านจุดต่�ำาสุุดมีาแล้ว้ในป็ี 
2563 แต่่ในป็ี 2564 เศรษัฐกิจก็ย่ังได้รับัผลกระทีบัจากการแพีร่ระบัาด
ข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 สุาย่พีันธุ์ุ์เดลต่าทีั�ว้โลกรว้มีถื่งไทีย่ แมี้ว้่าจะ
มี้การฟื้นต่ัว้อย่่างช้าๆ เน่�องจากหลาย่ป็ระเทีศทีั�ว้โลกเริ�มีผ่อนคำลาย่
มีาต่รการ lockdown ที้�ใชค้ำว้บัคำมุีการแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19 
ทีำาให้สุามีารถืกลับัมีาดำาเนินกิจกรรมีทีางเศรษัฐกิจได้ อย่่างไรก็ต่ามี 
เศรษัฐกิจโลกจะย่ังไมี่สุามีารถืข็ย่าย่ต่ัว้ได้เที่ากับัช่ว้งก่อนเกิดการแพีร่
ระบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19  ไดโ้ดย่งา่ย่ หากย่งัไมีม่ีว้้คัำซนีป็�องกนัเชื�อ
ไว้รสัุโคำว้ดิ-19 ที้�มีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพี รว้มีถืง่การแจกจา่ย่ว้คัำซนีใหค้ำรอบัคำลมุี
ทีั�ว้ถื่งทีั�ว้โลก จ่งอาจทีำาให้เศรษัฐกิจโลกต่้องใช้เว้ลานานในการฟื้นต่ัว้
จากผลกระทีบัข็องการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ได้มี้หน่ว้ย่งานเพี่�อต่ิดต่ามีสุถืานการณ์ต่่างๆ อย่่าง
ใกลช้ดิ และจดัทีำาราย่งานสุถืานการณค์ำว้ามีเสุ้�ย่งในป็ระเทีศย่ทุีธุ์ศาสุต่ร์
ทีุกไต่รมีาสุ ต่่อผู้บัริหารและคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง เพี่�อใช้
เป็็นสุ่ว้นหน่�งในการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง รว้มีถื่งว้ิเคำราะห์สุถืานการณ์ 
(Scenario Analysis) และการว้ิเคำราะห์คำว้ามีอ่อนไหว้ (Sensitivity 
Analysis) เพี่�อป็ระเมีินผลกระทีบัจากเหตุ่การณ์เสุ้�ย่ง บัริษััทีฯ มี้การ
พีัฒนาสุินคำ้าใหมี่หรือสุินคำ้าและบัริการที้�มี้มีูลคำ่าเพีิ�มีสุูง ที้�ต่อบัสุนอง
คำว้ามีต่้องการเฉพีาะกลุ่มี การเพีิ�มีการสุ่งออกไป็ย่ังป็ระเทีศทีั�งในและ
นอกอาเซีย่นเพี่�อทีดแทีนเศรษัฐกิจในป็ระเทีศที้�ชะลอต่ัว้ รว้มีถื่งการ
แสุว้งหาโอกาสุในต่่างป็ระเทีศสุำาหรับัการข็ย่าย่การลงทีุนในอนาคำต่
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คำว�มเสี�ยงจ�กี่ภ�วกี่�รณ์ข�ดแคำลนินิำ�

น�ำาเป็็นป็ัจจัย่สุำาคำัญในการดำาเนินชีว้ิต่ข็องมีนุษัย่์ และเป็็น
ต่ัว้ข็ับัเคำล่�อนเศรษัฐกิจอย่่างหน่�ง ไมี่ว้่าจะเป็็นการใช้น�ำาในภาคำ
การเกษัต่ร ภาคำอุต่สุาหกรรมี เป็็นต่้น ต่ลอดเว้ลาที้�ผ่านมีาการข็ย่าย่
ต่ัว้ทีางเศรษัฐกิจและการเต่ิบัโต่ข็องป็ระชากรป็ระเทีศต่่างๆ ทีำาให้
คำว้ามีต่้องการใช้น�ำาทีว้ีสุูงข็่�น รว้มีถื่งสุภาว้ะอากาศที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงใน
ป็จัจบุันั สุง่ผลใหท้ีรพัีย่ากรน�ำาเริ�มีข็าดแคำลนและมีค้ำณุภาพีเป็ล้�ย่นแป็ลง
ไป็จากเดิมี การข็าดการว้างแผนการใช้น�ำาอย่่างเหมีาะสุมี รว้มีถื่งการ
ข็าดการบัรหิารจดัการแบับับัรูณาการรว่้มีกนัข็องทีกุภาคำสุว่้น อาจทีำาให้
เกิดป็ัญหาข็าดแคำลนน�ำา ซ่�งนำามีาสุู่การแย่่งชิงการใช้น�ำาระหว้่างชุมีชน 
เกษัต่รกร และอุต่สุาหกรรมี ดังนั�น การดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ทีั�ง
การผลติ่และการเล้�ย่งสุตั่ว้ ์อาจไดร้บััผลกระทีบัจากคำณุภาพีและป็รมิีาณ
น�ำาที้�ลดลง ซ่�งจะสุ่งผลต่่อคำุณภาพีข็องสุัต่ว้์และสุินคำ้าที้�บัริษััทีฯ ผลิต่ได ้

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ มี้แผนการกำาหนดป็ริมีาณการใช้นำ�าอย่่างเหมีาะสุมีใน
ทีุกข็ั�นต่อนการผลิต่ มี้ระบับัการจัดเก็บัข็้อมีูลป็ริมีาณการใช้นำ�าเพี่�อนำา
มีาว้ิเคำราะห์และว้างแผนคำว้บัคำุมีการใช้นำ�าอย่่างต่่อเน่�อง รว้มีถื่งการ
ป็รบััป็รงุกระบัว้นการผลิต่ คำว้บัคำู่ไป็กับัการว้ิจัย่และพีัฒนาว้ิธุ์ีการ ระบับั 
หรอืเทีคำโนโลย่ก้ารผลติ่ เพี่�อลดป็รมิีาณการใชน้ำ�า และเพีิ�มีป็ระสุทิีธุ์ภิาพี
การใช้นำ�าให้คำุ้มีคำ่ามีากที้�สุุด โดย่ในป็ีที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ มี้การนำานำ�ากลับั
มีาใช้ใหมี่ (Wastewater Reuse) เฉล้�ย่ทีั�งป็ีอยู่่ที้� 2.94% ข็องน�ำาเสุ้ย่
ในแต่่ละว้ัน นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังมี้บั่อนำ�าบัาดาลเพี่�อสุำารองนำ�าไว้้ใช้
ในพี่�นที้�โรงงาน โดย่บัริษััทีฯ ได้รับัใบัอนุญาต่ใช้น�ำาบัาดาลจากสุำานัก
คำว้บัคำุมีกิจการน�ำาบัาดาล กรมีทีรัพีย่ากรน�ำาบัาดาล เพี่�อป็ระกอบัธุ์ุรกิจ
อุต่สุาหกรรมี

2. คำว�มเสี�ยงด��นิกี่�รดำ�เนิินิง�นิ

คำว�มเสี�ยงด��นิทรพัย�กี่รบ้ัคำคำล 

การสุรรหาคำนด้ คำนเก่ง นั�นย่าก แต่่การรักษัาคำนด้ คำนเก่ง นั�น
ย่ากกว้่า บัริษััทีฯ ได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญเป็็นอย่่างมีาก เน่�องจากบัุคำลากร
ที้�มี้ฝีมี่อ มี้คำว้ามีรู้ และคำว้ามีสุามีารถื เป็็นทีรัพีย่ากรบัุคำคำลที้�ช่ว้ย่ข็ับั
เคำล่�อนให้ธุ์ุรกิจเต่ิบัโต่อย่่างต่่อเน่�อง

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัุคำลากรที้�มี้คำุณภาพีเป็็นป็ัจจัย่ที้�สุำาคำัญต่่อการข็ย่าย่ธุ์ุรกิจข็อง
องคำ์กร บัริษััทีฯ ได้ให้ทีั�งโอกาสุและช่องทีางให้พีนักงานได้แสุดงคำว้ามี
สุามีารถื รว้มีถื่งมี้โคำรงการจัดฝึกอบัรมีสุัมีมีนาทีั�งภาย่ในและภาย่นอก
องคำ์กร เพี่�อเพีิ�มีคำว้ามีรู้คำว้ามีสุามีารถืในสุาย่งานต่่างๆ พีร้อมีทีั�ง
ผลักดันและสุร้างแรงจูงใจในด้านต่่างๆ ในการธุ์ำารงรักษัาพีนักงานที้�
มี้ศักย่ภาพีให้สุามีารถืป็ฏิบััต่ิงานอยู่่กับับัริษััทีฯ ในระย่ะย่าว้ เพี่�อเป็็น
กำาลังสุำาคำัญต่่อการดำาเนินงาน และการข็ย่าย่ต่ัว้ทีางธุ์ุรกิจต่่อไป็

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มเชื�อมั�นิของผู�บัรโิภคำเรื�อง
คำว�มปลอดภยัของอ�ห่�ร

ป็ัจจุบัันผู้บัริโภคำได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญ ในเรื�องคำว้ามีสุด สุะอาด 
ป็ลอดภัย่ ข็องสุินคำ้าเน่�อไก่และสุินคำ้าป็รุงสุุกมีากข็่�น ดังนั�นการดำาเนิน
งานข็องบัริษััทีฯ อาจได้รับัผลกระทีบั หากคำว้ามีเชื�อมีั�นข็องผู้บัริโภคำต่่อ
คำุณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องสุินคำ้าข็องบัริษััทีฯ ลดลง จากคำว้ามี
เสุ้�ย่งที้�มี้สุินคำ้าเน่าเสุ้ย่ หรือมี้สุารป็นเป็ื้อน ซ่�งอาจเกิดข็่�นได้ต่ลอดทีั�ง
กระบัว้นการผลิต่ และทีั�งที้�เกิดจากว้ัต่ถืุดิบัอ่�นๆ ที้�ใช้ป็ระกอบัในการ
แป็รรูป็ ระบับัการจัดการข็นสุ่ง หรือ ระบับัการจัดเก็บัสุินคำ้าจนถื่งผู้
บัริโภคำ ดังนั�น บัริษััทีฯ จำาเป็็นอย่่างย่ิ�งต่้องจัดให้มี้กระบัว้นการทีำางาน
ที้�มีั�นใจได้ว้่าผู้บัริโภคำสุินคำ้าข็องบัริษััทีฯ จะได้บัริโภคำสุินคำ้าที้�มี้คำว้ามีสุด 
สุะอาด และป็ลอดภัย่

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

ด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องผู้บัริโภคำ เป็็นสุิ�งที้�บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญ
เป็น็อย่า่งมีาก เพี่�อเป็น็การลดคำว้ามีเสุ้�ย่ง บัรษิัทัีฯ ไดน้ำาเทีคำโนโลย่สุ้มียั่
ใหมี่เข็้ามีาใช้ในกระบัว้นการผลิต่ เพี่�อให้ระบับัการผลิต่ได้มีาต่รฐาน
สุากล พีร้อมีทีั�งสุามีารถืต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัได้ทีั�งระบับั ในกรณ้ที้�
ต่รว้จพีบัสุิ�งผิดป็กต่ิในระหว้่างการดำาเนินการ ดังนั�น จ่งสุามีารถืรับั
ป็ระกันคำุณภาพี (Quality Assurance) ในการผลิต่ได้ทีุกข็ั�นต่อน อ้ก
ทีั�งบัริษััทีฯ มี้ระบับัคำว้บัคำุมีคำุณภาพีว้ัต่ถืุดิบัที้�นำามีาใช้ในการผลิต่ การ
ต่รว้จรับัว้ัต่ถืุดิบั การออกแบับับัรรจุภัณฑ์ การบัรรจุห้บัห่อ การข็นสุ่ง 
ต่ลอดจนการจัดเก็บัสุินคำ้าก่อนถื่งผู้บัริโภคำ ให้เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐานที้�
กำาหนดไว้้ รว้มีทีั�งมี้การจัดการให้มี้การต่อบัสุนองต่่อข็้อร้องเรีย่น หรือ
การเรีย่กคำ่นสุินคำ้า (Product Recall) ในกรณ้ที้�จำาเป็็นอย่่างรว้ดเร็ว้ 
เพี่�อคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องผู้บัริโภคำและลูกคำ้าเพี่�อให้เกิดคำว้ามีเชื�อมีั�นใน
คำุณภาพีสุินคำ้าข็องบัริษััทีฯ ดังนั�นจ่งเห็นได้ว้่าบัริษััทีฯ ได้รับัมีาต่รฐาน
ในการป็ระเมีนิคำณุภาพีสุนิคำา้ต่า่งๆ มีากมีาย่ เชน่ GMP, HACCP, ISO 
9001:2000 ฯลฯ ซ่�งเป็น็เคำรื�องย่น่ย่นัถืง่คำณุภาพีข็องสุนิคำา้ที้�บัรษิัทัีฯ ให้
คำว้ามีใสุ่ใจมีาโดย่ต่ลอด
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คำว�มเสี�ยงจ�กี่กี่�รเกี่ดิโรคำระบั�ดในิสัติว์

การเกดิโรคำระบัาดในสุตั่ว้ย์่อ่มีสุง่ผลต่อ่คำว้ามีเชื�อมีั�นในการบัรโิภคำ 
ถื่งแมี้ว้่าโรคำระบัาดต่่างๆ ที้�เกิดข็่�นในสุัต่ว้์ สุ่ว้นใหญ่จะไมี่สุามีารถื
ต่ิดต่่อถื่งคำนได้ แต่่ก็สุร้างคำว้ามีต่่�นต่ระหนกและคำว้ามีเชื�อมีั�นในคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ข็องการบัริโภคำเน่�อสุัต่ว้์ ซ่�งสุ่งผลกระทีบัโดย่ต่รงต่่อการ
ดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ โดย่เฉพีาะโรคำไข็้หว้ัดนกที้�ระบัาดในฟาร์มีเล้�ย่ง
ไก่ ถื่งแมี้ว้่าจะไมี่สุ่งผลกระทีบัโดย่ต่รงต่่อผลผลิต่ข็องบัริษััทีฯ แต่่ก็สุ่ง
ผลกระทีบัต่อ่คำว้ามีเชื�อมีั�นข็องผูบ้ัรโิภคำอย่า่งมีน้ยั่สุำาคำญั ที้�จะหลก้เล้�ย่ง
การบัรโิภคำเน่�อไกไ่ด ้และหากโรคำระบัาดมีค้ำว้ามีรนุแรงอาจสุง่ผลกระทีบั
ต่อ่เน่�องถืง่การสุง่ออกระหว้า่งป็ระเทีศที้�ถืกูจำากดัสุทิีธุ์ ิทีำาใหบ้ัรษิัทัีฯ ไมี่
สุามีารถืดำาเนินงานได้อย่่างเต่็มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพี

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ได้มี้การต่ิดต่ามี ดูแล และเฝ�าระว้ังการเกิดโรคำระบัาด
ในสุัต่ว้์ทีั�งในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ มี้การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่การ
ป็รับัป็รุงเทีคำโนโลย่้ระบับัการเล้�ย่งไก่ที้�ทีันสุมีัย่ โดย่จัดสุร้างโรงเรือน
ระบับัป็ิดป็รับัอากาศ (Evaporative Cooling System) เพี่�อป็�องกัน
เชื�อโรคำที้�ป็ะป็นอยู่่ในอากาศเข็้ามีาภาย่ในเล้าไก่ มี้การใช้นโย่บัาย่และ
ว้ิธุ์ีป็ฏิบััต่ิเก้�ย่ว้กับัการเล้�ย่งสุัต่ว้์ และคำว้ามีเป็็นอยู่่ที้�ด้ข็องสุัต่ว้์ต่ามี
มีาต่รฐานสุากล การบัริหารจัดการ ระบับัสุุข็าภิบัาล และการดำาเนินการ
ป็รบััป็รงุมีาต่รฐานสุขุ็อนามียั่ข็องฟารม์ี อก้ทีั�งมีม้ีาต่รการดแูลป็�องกนัไมี่
ให้เกิดโรคำระบัาดในฟาร์มีเล้�ย่งไก่ ซ่�งบัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองจากกรมี
ป็ศุสุัต่ว้์ กระทีรว้งเกษัต่รและสุหกรณ์ ในเรื�องข็องการป็ฏิบััต่ิทีางการ
เกษัต่รที้�ด้สุำาหรับัฟาร์มีไก่พีันธุ์ุ์ สุถืานที้�ฟักไข็่สุัต่ว้์ป็ีก และฟาร์มีเล้�ย่ง
ไก่เน่�อ นอกจากน้�ย่ังได้มี้การพีัฒนาบัุคำลากรข็องบัริษััทีฯ ให้มี้คำว้ามีรู้ 
คำว้ามีเข็้าใจเก้�ย่ว้กับัการระบัาดข็องโรคำให้ทีันสุมีัย่ต่ลอดเว้ลา รว้มีทีั�ง
มี้การป็ระเมีินหาป็ัจจัย่เสุ้�ย่งข็องการเกิดโรคำระบัาด ต่ลอดจนการจัด
ทีำาการเต่่อนภัย่ล่ว้งหน้า (Early Warning) เพี่�อป็�องกันการเกิดโรคำ
ระบัาดไมี่ให้เกิดการแพีร่กระจาย่

แมีว้้า่บัรษิัทัีฯ จะสุามีารถืลดผลกระทีบัดงักลา่ว้ลงไดจ้ากมีาต่รฐาน 
การผลิต่ แต่่อาจได้รับัผลกระทีบัทีางอ้อมี ซ่�งเป็็นผลกระทีบัต่่อ
อุต่สุาหกรรมีในภาพีรว้มี และสุ่งผลกระทีบัต่่อเน่�องถื่งคำว้ามีสุามีารถื
ในการก่อให้เกิดราย่ได้ข็องบัริษััทีฯ ด้ว้ย่เช่นกัน สุำาหรับัสุถืานการณ์
การเกิดโรคำระบัาดไข็้หว้ัดนกที้�ผ่านมีานั�น ทีำาให้บัริษััทีฯ ไมี่สุามีารถืสุ่ง
ออกไก่สุดแช่แข็็งและไก่แป็รรูป็ได้ แต่่ในป็ัจจุบัันสุถืานการณ์ดังกล่าว้
ได้กลับัสุู่สุภาว้ะป็กต่ิ สุามีารถืสุ่งออกไก่สุดแช่แข็็งได้ รว้มีถื่งป็ระเทีศ
ญ้�ป็ุ�นที้�อนุญาต่ให้นำาเข็้าสุินคำ้าเน่�อสุัต่ว้์ป็ีกจากป็ระเทีศไทีย่ ทีั�งไก่สุด
แช่แข็็งและไก่แป็รรูป็ แต่่อย่่างไรก็ต่ามี การเกิดโรคำระบัาดเป็็นป็ัจจัย่
ที้�ไมี่สุามีารถืคำว้บัคำุมีได้

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มผันิผวนิของร�คำ�วัติถื้ดิบัที�
ใช�ในิกี่�รผลิติอ�ห่�รสัติว์

คำว้ามีผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบัที้�ใช้ในการผลิต่อาหารสุัต่ว้์ ซ่�ง
เป็็นต่้นทีุนหลักข็องการผลิต่อาหารสุัต่ว้์ที้�เป็็นสุินคำ้าโภคำภัณฑ์ เช่น 
ข็้าว้โพีด กากถืั�ว้เหล่อง ป็ลาป็�น ซ่�งราคำาจะเป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ต่ามี
คำว้ามีต่้องการใช้และป็ริมีาณข็องผลผลิต่ในแต่่ละช่ว้งและฤดูกาล 
ป็ระกอบักับัถืูกกำาหนดโดย่อุป็สุงคำ์และอุป็ทีานในต่ลาดโลกและใน
ป็ระเทีศไทีย่ โดย่ป็ัจจัย่ที้�มี้ผลต่่ออุป็สุงคำ์ข็องว้ัต่ถืุดิบัเหล่าน้� นอกจาก
คำว้ามีต่้องการใช้เพี่�อการผลิต่อาหารสุัต่ว้์แล้ว้ ย่ังรว้มีถื่งคำว้ามี
ต่้องการนำาว้ัต่ถืุดิบับัางป็ระเภทีไป็ใช้ในการผลิต่พีลังงานทีดแทีน 
ต่ลอดจนการเก็งกำาไรในต่ลาดซื�อข็าย่สุินคำ้าโภคำภัณฑ์ล่ว้งหน้า  
ซ่�งป็ัจจัย่ต่่างๆ เหล่าน้�อาจสุ่งผลต่่อคำว้ามีผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบั  
ในด้านอุป็ทีานข็องว้ัต่ถืุดิบัเหล่าน้� มี้คำว้ามีผันแป็รไป็ต่ามีสุภาว้ะ
อากาศที้�แป็รป็รว้น หรือภัย่ธุ์รรมีชาต่ิที้�อาจทีำาให้ผลผลิต่ไมี่เป็็นไป็
ต่ามีเป็�าหมีาย่ ซ่�งสุิ�งเหล่าน้�อยู่่เหน่อคำว้ามีคำว้บัคำุมีและคำาดหมีาย่ข็อง 
บัริษััทีฯ ทีำาให้บัริษััทีฯ มี้คำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ราคำาข็องว้ัต่ถืุดิบัอาจมี้คำว้ามี
ผันผว้น ซ่�งหากราคำามี้การป็รับัต่ัว้สุูงข็่�นจากที้�บัริษััทีฯ ป็ระมีาณการ 
ไว้้ ก็ย่่อมีจะสุ่งผลกระทีบัทีำาให้บัริษััทีฯ มี้ต่้นทีุนการผลิต่ทีั�งอาหารสุัต่ว้์
และเน่�อไก่ที้�สุูงข็่�น บัริษััทีฯ ต่ระหนักถื่งการบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ด้านว้ัต่ถืุดิบัอันเป็็นสุ่ว้นสุำาคำัญในการผลิต่ จ่งได้กำาหนดมีาต่รการ
จัดการต่่างๆ เพี่�อรองรับั

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ มี้หน่ว้ย่งานกลางที้�มี้คำว้ามีชำานาญในการจัดซื�อว้ัต่ถืุดิบั
เหล่าน้�โดย่เฉพีาะ เพี่�อทีำาการต่ิดต่ามีข็่าว้สุารที้�เก้�ย่ว้ข็้องอย่่างใกล้ชิด 
รว้มีทีั�งจัดหาแหล่งว้ัต่ถืุดิบัที้�มี้คำุณภาพี และสุรรหาว้ัต่ถืุดิบัให้มี้ป็ริมีาณ
เพี้ย่งพีอต่่อคำว้ามีต่้องการใช้ในการผลิต่ นอกจากนั�น บัริษััทีฯ ได้จัด
สุร้างสุถืานที้�จัดเก็บัว้ัต่ถืุดิบัที้�ได้มีาต่รฐาน และมี้ข็นาดใหญ่เพี้ย่งพีอ
ในการจัดเก็บัว้ัต่ถืุดิบัเป็็นระย่ะเว้ลานานในกรณ้ที้�มี้การคำาดการณ์ว้่า
ราคำาว้ัต่ถืุดิบัมี้แนว้โน้มีจะป็รับัต่ัว้สุูงข็่�นในอนาคำต่ อ้กทีั�งบัริษััทีฯ ย่ังมี้
หน่ว้ย่งานว้ิจัย่ในการจัดหาว้ัต่ถืุดิบัทีดแทีนที้�มี้คำุณภาพีเที่าเที้ย่มีมีาใช้
ในการผลิต่ และศ่กษัาคำว้ามีเป็็นไป็ได้ในการป็รับัป็รุงกระบัว้นการผลิต่
ให้รองรับัว้ัต่ถืุดิบัที้�มี้คำว้ามีหลากหลาย่มีากข็่�น รว้มีถื่งมี้การใช้อนุพีันธุ์์
ทีางการเงนิในการบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามีผนัผว้นข็องราคำาว้ตั่ถืดุบิั
ที้�นำาเข็้าจากต่่างป็ระเทีศ สุำาหรับัราคำาอาหารสุัต่ว้์นั�น บัริษััทีฯ สุามีารถื
ป็รับัเป็ล้�ย่นราคำาข็าย่อาหารสุัต่ว้์ ให้สุอดคำล้องกับัต่้นทีุนว้ัต่ถืุดิบัอาหาร
สุัต่ว้์ที้�เพีิ�มีข็่�นได้ โดย่การข็ออนุมีัต่ิการป็รับัข็่�นราคำาจากกรมีการคำ้า
ภาย่ใน ทีั�งน้�อาหารสุัต่ว้์เป็็นสุินคำ้าที้�หน่ว้ย่งานข็องรัฐคำว้บัคำุมีราคำา
จำาหน่าย่ ทีำาให้การข็อป็รับัราคำาข็าย่ในบัางคำราว้ไมี่เป็็นสุัดสุ่ว้นเด้ย่ว้กัน
กับัการเพีิ�มีข็่�นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบั
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คำว�มเสี�ยงด��นิกี่�รท้จรติิ คำอรร์ปัชันิ

การทีจุรติ่ คำอรร์ปั็ชนั นบััเป็น็ป็ญัหาและอปุ็สุรรคำที้�สุำาคำญัอย่า่งหน่�ง
ในการใชท้ีรพัีย่ากรเพี่�อใหเ้กดิป็ระโย่ชนส์ุงูสุดุในการพีฒันาบัรษิัทัีฯ รว้มี
ถื่งการพีัฒนาในระดับัป็ระเทีศ การทีุจริต่ คำอร์รัป็ชันก่อให้เกิดคำว้ามี
เสุ้ย่หาย่ต่่อทีรัพีย่์สุินและผลป็ระโย่ชน์ต่่างๆ ข็องบัริษััทีฯ ซ่�งแมี้ว้่าที้�
ผ่านมีาบัริษััทีฯ ได้มี้การกำาหนดมีาต่รการป็�องกัน และระบับัคำว้บัคำุมี
ภาย่ในที้�ด้อย่่างเพี้ย่งพีอแล้ว้ แต่่ป็ัญหาการทีุจริต่ คำอร์รัป็ชันนั�นย่ังคำง
มี้โอกาสุเกิดข็่�นได้ทีุกเมี่�อ ดังนั�น บัริษััทีฯ จ่งได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อการ
สุง่เสุรมิีว้ฒันธุ์รรมีองคำก์ร ในเรื�องคำว้ามีซื�อสุตั่ย่ส์ุจุรติ่คำว้บัคำูก่บััแนว้ทีาง
การบัริหารด้ว้ย่คำว้ามีระมีัดระว้ัง พีัฒนาการเรีย่นรู้และเข็้าใจถื่งมีูลเหตุ่
ข็องการทีุจริต่ภาย่ในบัริษััทีฯ อยู่่เสุมีอ เพี่�อเข็้าถื่งแนว้ทีางการป็�องกัน 
ว้ิธุ์ีการต่รว้จสุอบั และว้ิธุ์ีการป็ฏิบััต่ิเมี่�อเกิดการทีุจริต่ คำอร์รัป็ชัน ซ่�งจะ
ช่ว้ย่หยุ่ดป็ัญหาการสุูญเสุ้ย่ทีรัพีย่ากรข็องบัริษััทีฯ โดย่ไมี่เกิดป็ระโย่ชน ์
หรือการรั�ว้ไหลข็องผลป็ระโย่ชน์ที้�บัริษััทีฯ พี่งคำว้รได้รับั

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ มี้อุดมีการณ์ในการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างมี้คำุณธุ์รรมี โดย่
ย่่ดมีั�นในคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อผู้มี้สุ่ว้นเก้�ย่ว้ข็้องทีุกฝ�าย่ในเรื�องการต่่อ
ต่้านการทีุจริต่ ซ่�งป็ัจจุบัันบัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองเป็็นสุมีาชิกข็อง
แนว้ร่ว้มีต่่อต่้านคำอร์รัป็ชันข็องภาคำเอกชนไทีย่ (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) ต่ั�งแต่่ป็ี 2560 
เป็็นการแสุดงให้เห็นถื่งเจต่นารมีณ์และคำว้ามีมีุ่งมีั�นในการต่่อต่้านการ
ทีุจริต่คำอร์รัป็ชันทีุกรูป็แบับั ผ่านการบัริหารงานอย่่างโป็ร่งใสุ ต่ามีหลัก
บัรรษััทีภิบัาล สุร้างคำว้ามีเชื�อมีั�นให้กับัผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ 

อ้กทีั�งบัริษััทีฯ มี้การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งที้� เก้�ย่ว้ข็้องกับัการ
ทีุจริต่ภาย่ในบัริษััทีฯ รว้มีถื่งการเต่รีย่มีคำว้ามีพีร้อมีในการป็ระเมีิน
ต่นเองเก้�ย่ว้กับัมีาต่รการต่่อต่้านคำอร์รัป็ชัน บัริษััทีฯ เชื�อว้่าป็ัจจัย่
ที้�ก่อให้เกิดการทีุจริต่ คำอร์รัป็ชัน สุามีารถืคำว้บัคำุมีได้ด้ว้ย่ระบับั
การคำว้บัคำุมีภาย่ในที้�ด้ มี้การจัดการกระบัว้นการทีำางาน การแบั่ง
แย่กหน้าที้� และโคำรงสุร้างหน่ว้ย่งานที้�ชัดเจน ไมี่ซับัซ้อนจนทีำาให้
เกิดป็ัญหารอย่ต่่อการทีำางาน มี้การสุ่งเสุริมีและสุนับัสุนุนในเรื�อง
จิต่สุำาน่กการป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานทีางคำุณธุ์รรมี จริย่ธุ์รรมี มี้การ
พีัฒนาบัุคำลากรให้มี้คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื คำว้ามีกล้าแสุดงออกในการ
ป็ฏิเสุธุ์เรื�องทีุจริต่ คำอร์รัป็ชัน สุร้างเคำรือข็่าย่ระหว้่างหน่ว้ย่งานเพี่�อ
ป็ฏิบััต่ิการเฝ�าระว้ัง มี้การสุนับัสุนุนและป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ช่องทีางศูนย่์
รับัเรื�องร้องเรีย่น รว้มีถื่งมีาต่รการคำุ้มีคำรองและรักษัาคำว้ามีลับัข็อง 
ผู้ร้องเรีย่น มี้กระบัว้นการต่รว้จสุอบั ต่ิดต่ามี คำว้บัคำุมี เพี่�อเป็็นการสุ่ง
สุัญญาณการเฝ�าระว้ังป็ัญหาทีุจริต่ คำอร์รัป็ชันข็องบัริษััทีฯ อย่่างจริงจัง 
มีก้ระบัว้นการสุบ่ัสุว้น สุอบัสุว้นที้�โป็รง่ใสุ นา่เชื�อถือ่และมีค้ำว้ามีย่ตุ่ธิุ์รรมี 
มี้การกำาหนดบัทีลงโทีษัที้�ชัดเจน และเข็้มีงว้ดต่่อคำณะกรรมีการ 
ผู้บัริหาร และพีนักงานทีุกระดับัที้�กระทีำาการทีุจริต่ คำอร์รัป็ชัน โดย่
บัริษััทีฯ จะถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่การต่่อต่้านการทีุจริต่ การคำอร์รัป็ชัน
อย่่างจริงจังและต่่อเน่�อง

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มผันิผวนิของ 
ร�คำ�สินิคำ��โภคำภัณฑ์์

ธุ์ุรกิจที้�สุร้างราย่ได้ให้แก่บัริษััทีฯ คำ่อ ธุ์ุรกิจการเล้�ย่งสุัต่ว้์ โดย่มี้
สุินคำ้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มี้ชีว้ิต่และผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ โดย่ราคำาข็องสุินคำ้า
เหล่าน้� ถืูกกำาหนดโดย่อุป็สุงคำ์และอุป็ทีานข็องต่ลาดในแต่่ละช่ว้งเว้ลา 
โดย่ป็จัจยั่ที้�สุง่ผลกระทีบัต่อ่อปุ็สุงคำป์็ระกอบัดว้้ย่กำาลงัซื�อ คำว้ามีเชื�อมีั�น 
รว้มีถืง่คำว้ามีต่อ้งการต่ามีฤดกูาล ซ่�งหากป็รมิีาณผลผลติ่มีม้ีากเกนิกว้า่
อุป็สุงคำ์ข็องสุินคำ้า ย่่อมีสุ่งผลให้ราคำาสุินคำ้าป็รับัต่ัว้ลดลงต่�ำากว้่าราคำา
คำาดการณ์ ซ่�งจะกระทีบัต่่อราย่ได้ข็องบัริษััทีฯ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามีผันผว้นข็องราคำาลูกไก่มี้
ชีว้ิต่และผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ ด้ว้ย่การเพีิ�มีป็ระเภทีผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ให้
มี้คำว้ามีหลากหลาย่ และเพีิ�มีมีูลคำ่าในต่ัว้สุินคำ้าให้สุอดคำล้องต่รงต่่อ
คำว้ามีต่้องการข็องผู้บัริโภคำ แต่่อย่่างไรก็ต่ามีสุำาหรับัราคำาลูกไก่มี้ชีว้ิต่ 
เน่�อไก ่และชิ�นสุว่้นไก ่กอ็าจจะอยู่เ่หนอ่คำว้ามีคำาดหมีาย่และการคำว้บัคำมุี
ข็องบัริษััทีฯ ได้

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มผันิผวนิของ 
ร�คำ�นิำ�มันิเชื�อเพลิง

ในช่ว้งที้�ผ่านมีา ราคำาน�ำามีันในต่ลาดโลกมี้คำว้ามีผันผว้นอย่่างมีาก 
ซ่�งย่ากที้�จะหล้กเล้�ย่งผลกระทีบัจากภาว้ะคำว้ามีผันผว้นข็องราคำาน�ำามีัน
ในต่ลาดโลก จากคำว้ามีผันผว้นดังกล่าว้ สุ่งผลให้ต่้นทีุนการผลิต่ และ
ต่้นทีุนการข็นสุ่งเกิดคำว้ามีผันแป็ร ก่อให้เกิดผลกระทีบัทีั�งทีางต่รงและ
ทีางอ้อมีข็องบัริษััทีฯ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามีผันผว้นข็องราคำาน�ำามีัน
เชื�อเพีลิงด้ว้ย่ระบับัโลจิสุต่ิกสุ์ โดย่บัริษััทีย่่อย่มี้โรงงานอาหารสุัต่ว้์ 1 
แห่ง ที้� อ.บั้านบั่ง จ.ชลบัุรี ซ่�งจะทีำาให้ต่้นทีุนการข็นสุ่งข็องกลุ่มีบัริษััที
ลดลง เน่�องจากกลุม่ีบัรษิัทัีสุามีารถืลดระย่ะทีางการข็นสุง่อาหารไกจ่าก
โรงงานอาหารสุัต่ว้์จากเดิมีที้� อ.พีระสุมีุทีรเจด้ย่์ จ.สุมีุทีรป็ราการ ไป็
ย่ังฟาร์มีเล้�ย่งไก่ข็องกลุ่มีบัริษััทีที้�จังหว้ัดชลบัุรีได้ ซ่�งที้�ผ่านมีาบัริษััทีฯ 
สุามีารถืลดต่้นทีุนการผลิต่และการข็นสุ่งได้เป็็นอย่่างมีาก
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คำว�มเสี�ยงด��นิสิทธมินิ้ษัยชนิ 
ในิห่่วงโซ่่อ้ปท�นิ

ในป็ัจจุบัันสุถืานการณ์ต่่างๆ ได้เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ด้ว้ย่แรงผลัก
ดันจากสุังคำมีทีั�งจากภาย่ในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ จนทีำาให้ธุ์ุรกิจ
ไมี่สุามีารถืที้�จะหล้กเล้�ย่งการเคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนได้ ทีั�งในกรณ้ต่่อ
บัุคำลากรข็องต่นเอง และต่่อบัุคำคำลภาย่นอก ธุ์ุรกิจกับัสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนจ่ง
เป็็นสุิ�งที้�ต่้องไป็ด้ว้ย่กัน ธุ์ุรกิจที้�ไมี่คำำาน่งถื่งสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนข็องลูกจ้าง 
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ลูกคำ้า ผู้บัริโภคำและสุังคำมี ย่่อมีไมี่อาจสุร้างคำว้ามีเชื�อ
มีั�นและเต่ิบัโต่อย่่างย่ั�งย่่นได้ รว้มีถื่งอาจถืูกฟ�องร้องดำาเนินคำด้ และ
ถืูกก้ดกันทีางการคำ้าได้

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ต่ระหนักและให้คำว้ามีสุำาคำัญด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน และเพี่�อ
ให้มีั�นใจว้่าการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ต่ลอดห่ว้งโซ่อุป็ทีานจะป็ลอด
จากการละเมีิดสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน อ้กทีั�งเป็็นการป็�องกันการละเมีิดสุิทีธุ์ิ
มีนุษัย่ชนในทีุกกิจกรรมีทีางธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ คำรอบัคำลุมีผู้มี้สุ่ว้นได้
เสุ้ย่ทีุกภาคำสุ่ว้น เช่น พีนักงาน ชุมีชน สุังคำมี คำู่คำ้าและคำู่ธุ์ุรกิจต่ลอด
ห่ว้งโซ่อุป็ทีานข็องบัริษััทีฯ รว้มีถื่งสุิทีธุ์ิในทีรัพีย่ากรธุ์รรมีชาต่ิและสุิ�ง
แว้ดล้อมีด้ว้ย่ บัริษััทีฯ จ่งได้กำาหนดการบัริหารจัดการป็ระเด็นคำว้ามี
เสุ้�ย่งด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนในห่ว้งโซ่อุป็ทีานดังกล่าว้อย่่างต่่อเน่�อง ดังน้�

1. การจัดทีำานโย่บัาย่สุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนข็องกลุ่มีบัริษััที ต่ามีมีาต่รฐาน
สุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนสุากลท้ี�สุอดคำล้องกับัมีาต่รฐานสุากลต่่างๆ เช่น 

• ป็ฏิญญาสุากลว้่าด้ว้ย่สุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR) 

• หลักการชี�แนะว่้าด้ว้ย่ธุุ์รกิจและสิุทีธิุ์มีนุษัย่ชนแห่งสุหป็ระชาชาติ่ 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) 

• ป็ฏิญญาว้่าด้ว้ย่หลักการและสุิทีธุ์ิข็ั�นพี่�นฐานในการทีำางานข็อง
องคำ์การแรงงานระหว้่างป็ระเทีศ (The International Labor 
Organization Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work: ILO) 

2. การดำาเนินการต่รว้จสุอบัสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนอย่่างรอบัด้าน (Human 
Rights Due Diligence: HRDD) ในทีุกข็ั�นต่อนการดำาเนินธุ์ุรกิจ
ข็องบัริษััทีฯ รว้มีไป็ถื่งกิจกรรมีต่่างๆ ในห่ว้งโซ่อุป็ทีาน นอกจากน้� 
บัริษััทีฯ ได้ข็ย่าย่คำว้ามีรับัผิดชอบัการดำาเนินงานด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่
ชนอย่า่งรอบัดา้นไป็ย่งัคู่ำคำา้ โดย่ข็อคำว้ามีรว่้มีมีอ่คู่ำค้ำาใหป้็ฎบัิัติ่ต่ามี 
มีาต่รฐานและจรยิ่ธุ์รรมีคำว้ามีรับัผิดชอบัสุำาหรบััคู่ำค้ำาธุ์รุกจิ (Supplier 
Code of Conduct) ซ่�งป็ระกอบัด้ว้ย่ การป็ฏิบััต่ิด้านแรงงาน
และสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน คำว้ามีป็ลอดภัย่ในการทีำางาน อาชีว้อนามีัย่
และสุิ�งแว้ดล้อมี เป็็นต้่น รว้มีถ่ืงการจัดทีำาทีะเบ้ัย่นคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
ดา้นสุทิีธุ์มิีนษุัย่ชน (Human Rights Risk Register) ข็องกลุ่มีบัรษิัทัี

3. การกำาหนดกลไกการร้องเรีย่นสุำาหรับัผู้ม้ีสุ่ว้นได้เสุ้ย่ท้ี�ได้รับั หรือ 
อาจจะได้รับัผลกระทีบัจากกิจกรรมีข็องบัริษััทีฯ รว้มีถ่ืงข็้อกังว้ล 
และข็้อเสุนอแนะจากผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ โดย่จะมี้การเข็้าไป็จัดการและ
เย่้ย่ว้ย่าอย่่างทีันที่ว้งที้ เมี่�อเกิดผลกระทีบัข็่�น รว้มีถื่งการฟื้นฟูผู้ที้�
ได้รับัผลกระทีบัทีั�งในระย่ะสุั�นและระย่ะย่าว้ 

4. การสุร้างว้ัฒนธุ์รรมี และการสุ่�อสุาร ให้กับัผู้บัริหารและพีนักงาน
ทีุกคำนได้รับัทีราบั เพ่ี�อให้เข็้าใจในสุิทีธุ์ิเสุรีภาพีขั็�นพ่ี�นฐานท้ี�มีนุษัย่์
ทีุกคำนพ่ีงได้รับั เคำารพีในคำว้ามีแต่กต่่าง มีุ่งป็ฏิบััติ่ต่่อพีนักงาน
และคำนงานบันพ่ี�นฐานข็องคำว้ามีเท่ีาเที้ย่มี เป็็นธุ์รรมี ซ่�งจะช่ว้ย่
ลดคำว้ามีเสุ้�ย่งอันจะนำาไป็สุู่การละเมีิดสุิทีธิุ์มีนุษัย่ชนในการดำาเนิน
ธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ
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3. คำว�มเสี�ยงด��นิกี่�รเงนิิ

คำว�มเสี�ยงด��นิสภ�พคำล่องท�งกี่�รเงนิิ 

คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านสุภาพีคำล่องเป็็นคำว้ามีเสุ้�ย่งสุำาคำัญที้�สุ่งผลกระทีบั 
ต่่อกิจการทีุกกิจการได้ หากกิจการป็ระสุบัป็ัญหาในการจัดหาเงินทีุนไมี่
เพี้ย่งพีอกับัคำว้ามีต่้องการใช้ในกิจการ หรือ ต่้นทีุนในการจัดหาเงินทีุน
สุูงกว้่าสุถืานการณ์ป็กต่ิ ซ่�งธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ เป็็นธุ์ุรกิจที้�ใช้เงินลงทีุน
สุูง หากเกิดเหตุ่การณ์ที้�เหน่อคำว้ามีคำาดหมีาย่อย่่างรุนแรง อาจทีำาให้
เกดิป็ญัหาสุภาพีคำลอ่งทีางการเงนิได ้อนัจะสุง่ผลใหข้็าดคำว้ามีต่อ่เน่�อง
ข็องการดำาเนนิธุ์รุกจิ ดงันั�น การบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งดา้นสุภาพีคำลอ่งดว้้ย่
การจัดว้างระบับัที้�เหมีาะสุมีจ่งมี้คำว้ามีสุำาคำัญย่ิ�งต่่อบัริษััทีฯ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่ที้�ถื่อป็ฏิบััต่ิอย่่างต่่อเน่�อง เรื�องการรักษัาสุภาพี
คำล่อง มี้การคำว้บัคำุมีและบัริหารสุภาพีคำล่อง เพี่�อให้มีั�นใจว้่าบัริษััทีฯ มี้
กระแสุเงินสุดเพี้ย่งพีอต่่อการดำาเนินกิจกรรมีภาย่ใต่้ภาว้ะป็กต่ิและ
ภาว้ะว้ิกฤต่ โดย่บัริษััทีฯ มี้การกำาหนดนโย่บัาย่ในการรักษัาอัต่ราสุ่ว้น
สุภาพีคำล่อง (Liquidity ratio) ในระดับัสุูง รว้มีถื่งหามีาต่รการดูแล
สุภาพีคำล่องข็องบัริษััทีฯ อย่่างใกล้ชิดและคำรอบัคำลุมีในทีุกมีุมีมีอง
คำว้ามีเสุ้�ย่งอย่า่งสุมี�ำาเสุมีอ เพี่�อใหเ้ป็น็ไป็ต่ามีกรอบัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�บัรษิัทัีฯ 
กำาหนดไว้้

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มผันิผวนิ 
ของอัติร�แลกี่เปลี�ยนิเงนิิติร�ติ่�งประเทศิ

ในป็ี 2564 คำ่าเงินบัาทีอ่อนคำ่าจากป็ีที้�ผ่านมีา จากคำว้ามีเชื�อมีั�น
ที้�ลดลงในช่ว้งที้�การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ระลอกใหมี่ใน
ป็ระเทีศไทีย่ที้�ย่ังมี้คำว้ามีไมี่แน่นอนสุูง ซ่�งสุ่งผลให้เงินทีุนไหลออกจาก
เสุถื้ย่รภาพีทีางเศรษัฐกิจข็องไทีย่ที้�มี้คำว้ามีเป็ราะบัาง นอกจากน้�คำ่าเงิน
ดอลลาร์สุหรัฐที้�มี้แนว้โน้มีแข็็งคำ่าข็่�น ต่ามีคำว้ามีต่้องการถื่อสุินทีรัพีย่์
ป็ลอดภัย่ที้�มี้มีากข็่�น เป็็นอ้กป็ัจจัย่ที้�กดดันให้คำ่าเงินบัาทีอ่อนคำ่าลง 

แมี้ว้่าบัริษััทีฯ จะไมี่สุามีารถืคำว้บัคำุมีคำว้ามีผันผว้นข็องอัต่รา 
แลกเป็ล้�ย่นได้ แต่่ก็สุามีารถืบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งจากอัต่ราแลกเป็ล้�ย่น 
โดย่ใช้เคำรื�องมี่อต่่างๆ ที้�เหมีาะสุมีในการป็�องกันคำว้ามีเสุ้�ย่งล่ว้งหน้า 
เพี่�อให้สุามีารถืบัริหารจัดการราย่ได้และต่้นทีุนได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี
มีากข็่�น 

บัริษััทีฯ มี้คำว้ามีต่ระหนักในเรื�องข็องการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งจาก
อัต่ราแลกเป็ล้�ย่น และย่ังคำงมี้นโย่บัาย่ไมี่เก็งกำาไรในอัต่ราแลกเป็ล้�ย่น 
บัริษััทีฯ มี้ราย่การคำ้าที้�เป็็นเงินต่ราต่่างป็ระเทีศ ทีั�งที้�เป็็นการสุ่งออก
และการนำาเข็้า ดังนั�นบัริษััทีฯ อาจได้รับัผลกระทีบัจากคำว้ามีผันผว้น
ข็องอัต่ราแลกเป็ล้�ย่นเงินต่ราต่่างป็ระเทีศ โดย่ในด้านข็องการสุ่งออก 
หากเงินบัาทีแข็็งคำ่าข็่�นย่่อมีสุ่งผลต่่อราย่ได้ที้�ลดลงเมี่�อแป็ลงเป็็นสุกุล
เงินบัาที และในด้านการนำาเข็้าว้ัต่ถืุดิบัที้�ใช้ในการผลิต่อาหารสุัต่ว้์ 
หากเงินบัาทีอ่อนคำ่าลง ย่่อมีสุ่งผลต่่อต่้นทีุนว้ัต่ถืุดิบัที้�สุูงข็่�นเช่นกัน 
ป็ระกอบักับับัริษััทีฯ ย่ังมี้การนำาเข็้าเคำรื�องจักร ว้ัสุดุ และอุป็กรณ์บัาง
สุ่ว้นจากต่่างป็ระเทีศ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ มี้การบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่ใช้เคำรื�องมี่อทีางการ
เงิน โดย่มี้นโย่บัาย่ทีำาสุัญญาซื�อข็าย่เงินต่ราต่่างป็ระเทีศล่ว้งหน้า 
(Forward Contract) ไว้้กับัสุถืาบัันการเงินหลาย่แห่ง สุำาหรับั
ราย่การคำ้าที้�เป็็นเงินต่ราต่่างป็ระเทีศ เพี่�อลดคำว้ามีผันผว้นข็อง
อัต่ราแลกเป็ล้�ย่นเงินต่ราต่่างป็ระเทีศ และย่ังทีำาให้บัริษััทีฯ ทีราบั
ถื่งต่้นทีุนการผลิต่ที้�ชัดเจนและแน่นอน ช่ว้ย่ให้การกำาหนดราคำา
ข็าย่มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีย่ิ�งข็่�น และเป็็นหลักป็ระกันได้ในระดับัหน่�ง ว้่า
บัริษััทีฯ จะได้รับัผลกำาไรต่ามีแผนที้�คำาดการณ์ไว้้ นอกจากน้�การที้�
บัริษััทีฯ มี้ทีั�งการซื�อว้ัต่ถืุดิบัและข็าย่สุินคำ้าในสุกุลเงินต่ราต่่างป็ระเทีศ
เด้ย่ว้กัน เป็็นการป็�องกันคำว้ามีเสุ้�ย่งแบับัธุ์รรมีชาต่ิ (Natural Hedge)  
บัางสุ่ว้น ถื้ามี้สุ่ว้นต่่างเกิดข็่�นก็จะทีำา Forward Contract ซ่�งสุามีารถื
ลดคำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามีผันผว้นข็องอัต่ราแลกเป็ล้�ย่นลงได้ในระดับั
หน่�ง และบัรษิัทัีฯ มีก้ารกำาหนดเพีดานการรบััคำว้ามีเสุ้�ย่งสุงูสุดุจากอตั่รา
แลกเป็ล้�ย่น โดย่เพีดานคำว้ามีเสุ้�ย่งเป็็นคำ่าการคำำานว้ณทีางสุถืิต่ิ ได้แก่ 
Value at Risk บัริษััทีฯ มี้การต่ิดต่ามีและว้ิเคำราะห์คำว้ามีเคำล่�อนไหว้
ข็องภาว้ะเศรษัฐกจิและป็จัจยั่ต่า่งๆ ที้�สุง่ผลกระทีบัต่อ่อตั่ราแลกเป็ล้�ย่น
อย่่างใกล้ชิดเพี่�อให้สุามีารถืบัริหารจัดการได้อย่่างเหมีาะสุมีภาย่ใต่้
สุถืานการณ์ที้�เป็ล้�ย่นแป็ลง

คำว�มเสี�ยงจ�กี่คำว�มผันิผวนิ 
ของอัติร�ดอกี่เบัี�ย

เน่�องจากบัริษััทีฯ มี้การลงทีุนและข็ย่าย่ธุ์ุรกิจอย่่างต่่อเน่�อง
ทีำาให้ต่้องมี้การระดมีเงินทีุนในโคำรงการต่่างๆ โดย่การกู้ย่่มีเงินผ่าน
สุถืาบันัการเงนิ จง่หลก้เล้�ย่งไมีไ่ดท้ี้�จะต่อ้งเผชญิกบััคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการ
ผนัผว้นข็องอตั่ราดอกเบั้�ย่ ซ่�งอาจจะสุง่ผลกระทีบัต่อ่ต่น้ทีนุทีางการเงนิ
ข็องบัรษิัทัีฯ และเพี่�อชว่้ย่ใหบ้ัรษิัทัีฯ สุามีารถืบัรหิารต่น้ทีนุอตั่ราดอกเบั้�ย่
ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี และช่ว้ย่ให้สุามีารถืว้างแผนทีางการเงินได้
ด้ข็่�น บัริษััทีฯ จ่งมี้เคำรื�องมี่อการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งอัต่ราดอกเบั้�ย่จ่าย่
หลากหลาย่ว้ิธุ์ี



61ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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บัริษััทีฯ บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งด้ว้ย่การมี้หน่ว้ย่งานต่ิดต่ามีสุภาว้ะ
คำว้ามีเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องป็ัจจัย่ที้�จะสุ่งผลกระทีบัต่่ออัต่ราดอกเบั้�ย่อย่่าง
สุมี�ำาเสุมีอ และได้ทีำาการบัริหารให้สุอดคำล้องกับัสุถืานการณ์ต่่างๆ 
ต่ลอดมีา นอกจากน้� บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่รักษัาสุัดสุ่ว้นโคำรงสุร้าง
หน้�สุินที้�มี้อัต่ราดอกเบั้�ย่คำงที้� และหน้�สุินที้�มี้อัต่ราดอกเบั้�ย่ลอย่ต่ัว้ ให้
อยู่่ในระดับัที้�เหมีาะสุมีและสุอดคำล้องกับัสุภาว้ะคำว้ามีต่้องการใช้เงิน
ทีุน รว้มีทีั�งสุภาว้ะและแนว้โน้มีอัต่ราดอกเบั้�ย่ในแต่่ละช่ว้งเว้ลา ทีั�งน้�
บัริษััทีฯ มี้การพีิจารณาใช้เคำรื�องมี่อทีางการเงินเพี่�อบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ด้านอัต่ราดอกเบั้�ย่ เช่น สุัญญาป็�องกันคำว้ามีเสุ้�ย่งด้านอัต่ราดอกเบั้�ย่ 
(Interest Rate Swap) ต่ามีคำว้ามีจำาเป็็นและเหมีาะสุมี และสุอดคำล้อง
กับัสุถืานการณ์ในข็ณะใดข็ณะหน่�ง เพี่�อช่ว้ย่ลดต่้นทีุน และคำว้ามีเสุ้�ย่ง
จากอัต่ราดอกเบั้�ย่ข็องบัริษััทีฯ

4. คำว�มเสี�ยงด��นิกี่ฎระเบัียบั ห่รอื
กี่ฎห่ม�ยที�เกี่ี�ยวข�อง

ในป็ัจจุบัันกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บั และข็้อบัังคำับั ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการ
ดำาเนินงานธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ มี้แนว้โน้มีเข็้มีงว้ดมีากข็่�น การฝ�าฝืน
กฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บั และข็้อบัังคำับัดังกล่าว้ อาจสุ่งผลกระทีบัต่่อการ
ดำาเนินงานและชื�อเสุ้ย่ง บัริษััทีฯ มี้การดำาเนินธุ์ุรกิจสุ่งออกไป็ย่ังหลาย่
ป็ระเทีศ ป็ัจจุบัันแมี้การก้ดกันทีางการคำ้าระหว้่างป็ระเทีศโดย่ใช้ระบับั
กำาแพีงภาษั้ศุลกากรได้ลดบัทีบัาทีลงต่ามีนโย่บัาย่การคำ้าเสุรีโลก แต่่
ป็ระเทีศผู้นำาเข็้าได้มี้การก้ดกันทีางการคำ้าในรูป็แบับัใหมี่ที้�ไมี่ใช่ภาษั้ 
เกิดข็่�น เช่น การกำาหนดโคำว้ต่า การเพีิ�มีมีาต่รการด้านสุุข็อนามีัย่ รว้มี
ทีั�งการกำาหนดมีาต่รฐานการนำาเข็้าให้สุูงข็่�น การที้�จะเป็ิดต่ลาดใหมี่
หรือข็ย่าย่ต่ลาดไป็ย่ังป็ระเทีศอ่�น อาจไมี่สุามีารถืกระทีำาได้ง่าย่ หรือ
อาจจะต่อ้งใช้ระย่ะเว้ลานาน เน่�องจากแต่ล่ะป็ระเทีศ มี้นโย่บัาย่ป็กป็�อง
อุต่สุาหกรรมีการป็ศุสุัต่ว้์ข็องแต่่ละป็ระเทีศไว้้ การเป็ล้�ย่นแป็ลงป็ัจจัย่
ดงักลา่ว้ อาจมีผ้ลกระทีบัต่อ่ต่น้ทีนุการผลติ่ ย่อดข็าย่และคำว้ามีสุามีารถื
ในการทีำากำาไรในอนาคำต่ข็องบัริษััทีฯ ไมี่ว้่าทีางต่รงหรือทีางอ้อมีอย่่าง
มี้นัย่สุำาคำัญ อ้กทีั�งย่ังสุ่งผลกระทีบัต่่อคำว้ามีสุามีารถืในการแข็่งข็ันข็อง
อุต่สุาหกรรมีการสุ่งออกโดย่รว้มี 

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัรษิัทัีฯ ต่ระหนกัถืง่คำว้ามีสุำาคำญัและมีค้ำว้ามีมีุ�งมีั�นที้�จะดำาเนนิธุ์รุกจิให�
ถืกูต่�องต่ามีกฎหมีาย่ กฎระเบัย้่บัที้�เก้�ย่ว้ข็�องอย่�างคำรบัถื�ว้นจง่ได�มีก้ารรเิริ�มี
จัดต่ั�งหน�ว้ย่งานการกำากับัดูแลการป็ฏิบััต่ิงาน (Compliance) และเน่�อง
จากบัริษััทีฯ ป็ระกอบัด�ว้ย่ บัริษััทีย่�อย่หลาย่บัริษััที จ่งมี้การกำาหนดต่ัว้แทีน
ข็องแต่�ละบัริษััที เพี่�อทีำาหน�าที้�รว้บัรว้มีและจัดทีำาราย่งานการป็ฏิบััต่ิต่ามี
กฎหมีาย่ กฎระเบัย้่บั (Compliance Checklist) ที้�เก้�ย่ว้ข็�องกบััการป็ระกอบั
ธุ์ุรกิจ เพี่�อใช�สุอบัทีานการดำาเนินธุ์ุรกิจให�ถืูกต่�องเป็็นไป็ต่ามีกฎหมีาย่ที้�
กำาหนดไว้�และเพี่�อป็�องกันการกระทีำาที้�ข็ัดต่�อกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บัโดย่
ไมี�เจต่นา ทีั�งน้�หน�ว้ย่งาน Compliance จะว้างระบับัการคำว้บัคำุมีและ
ราย่งานการป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ให�เป็็นไป็อย่�างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและเหมีาะ
สุมีกับับัริษััทีฯ นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังได�มี้การเต่ร้ย่มีพีร�อมีสุำาหรับักฎหมีาย่
คำุ�มีคำรองข็�อมีูลสุ�ว้นบัุคำคำล (Personal Protection Data Act: PDPA) ที้�จะ
เริ�มีมี้ผลบัังคำับัใช�ในป็้ 2565 โดย่มี้การกำาหนดทีิศทีางการกำากับัดูแล การ
บัริหารจัดการข็�อมีูลสุ�ว้นบัุคำคำลให�สุอดคำล�องกับักฎหมีาย่พีระราชบััญญัต่ิ
คำุ�มีคำรองข็�อมีลูสุ�ว้นบัคุำคำล พี.ศ. 2562 เพี่�อให�เจ�าข็องข็�อมีลูสุ�ว้นบัคุำคำลมีั�นใจ
ในการรักษัาคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องข็�อมีูล (Data Security) ข็องบัริษััทีฯ ด�ว้ย่
การดำาเนินการต่�างๆ เช�น การสุ่�อสุารให�คำว้ามีรู�และคำำาแนะนำาแก�บัุคำลากร
ภาย่ในองคำก์ร การพีฒันาระบับัสุารสุนเทีศและการบัรหิารจดัการข็�อมีลูสุ�ว้น
บัุคำคำลให�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีมีากย่ิ�งข็่�น โดย่คำรอบัคำลุุมีต่ั�งแต่�การเก็บัรว้บัรว้มี
ข็�อมีูลสุ�ว้นบัุุคำคำล การใช�หร่อการเป็ิดเผย่ข็�อมีูลสุ�ว้นบัุุคำคำล คำุุณภาพีข็อง
ข็�อมีูลสุ�ว้นบัุคำคำล มีาต่รการการรักษัาคำว้ามีมีั�นคำงป็ลอดภัย่ข็องข็�อมีูลสุ�ว้น
บัุุคำคำล และการใช�สุิทีธุ์ิต่�างๆ ข็องเจ�าข็องข็�อมีูลสุ�ว้นบัุคำคำล เป็็นต่�น
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5. คำว�มเสี�ยงด��นิชื�อเสียง 
และภ�พลักี่ษัณ์

เป็็นที้�ทีราบักันด้ว้่าคำว้ามีเสุ้�ย่งต่่อชื�อเสุ้ย่งและภาพีลักษัณ์ข็อง
องคำ์กรเป็็นคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญ สุามีารถืสุ่งผลกระทีบัที้�รว้ดเร็ว้ รุนแรง 
ทีั�งในระย่ะสุั�นและระย่ะย่าว้ และไมี่อาจป็ระเมีินคำ่าเป็็นต่ัว้เงินได้ และ
ภาพีลักษัณ์ข็ององคำ์กรย่ังมี้ผลต่่อคำว้ามีเชื�อมีั�นข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่
ข็องบัริษััทีฯ ซ่�งหมีาย่ถื่ง ผู้ถื่อหุ้น ผู้ลงทีุน ผู้ข็าย่สุินคำ้าและบัริการให้
แก่บัริษััทีฯ ผู้ซื�อสุินคำ้าและรับับัริการจากบัริษััทีฯ และเป็็นป็ัจจัย่หน่�งที้�
มี้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อคำว้ามีสุำาเร็จข็ององคำ์กร หากบัริษััทีฯ มี้ภาพีลักษัณ์ที้�
ไมี่ถืูกต่้องเหมีาะสุมีหรือไมี่ต่รงกับัคำว้ามีเป็็นจริง อาจสุ่งผลให้ผู้มี้สุ่ว้น
ได้เสุ้ย่ลดคำว้ามีเชื�อถื่อและไว้้ว้างใจในองคำ์กร นอกจากนั�น ชื�อเสุ้ย่ง
และภาพีลักษัณ์ข็ององคำ์กรย่ังมี้ผลต่่อการต่ัดสุินใจเล่อกซื�อสุินคำ้าข็อง 
ผูบ้ัรโิภคำในป็จัจบุันั นอกเหนอ่จากการพีจิารณาคำณุภาพีข็องสุนิคำา้ ดงันั�น  
บัริษััทีฯ จ่งต่ระหนักและให้คำว้ามีสุำาคำัญข็องชื�อเสุ้ย่ง และภาพีลักษัณ์
ข็ององคำ์กรมีาโดย่ต่ลอด โดย่คำำาน่งและใสุ่ใจต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ชุมีชน 
สุังคำมี และป็ระเทีศชาต่ิ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

เพี่�อลดคำว้ามีเสุ้�ย่งในด้านชื�อเสุ้ย่ง และภาพีลักษัณ์องคำ์กร 
บัริษััทีฯ จ่งได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญในเรื�องข็องการกำากับัดูแลกิจการ 
ที้�ด้ การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลข็องบัริษััทีฯ ให้มี้คำว้ามีชัดเจน ถืูกต่้องและ
เหมีาะสุมี โดย่เน้นให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัจรรย่าบัรรณ บัทีบัาที และหน้าที้� 
ต่ลอดจนสุิทีธุ์ิ เสุรีภาพี ที้�ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่จะต่้องได้รับัอย่่างถืูกต่้อง 
เที่าเที้ย่มี และเป็็นธุ์รรมี โดย่บัริษััทีฯ ได้กำาหนดแนว้ทีางในการดูแล
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ไว้้ในคำู่มี่อจรรย่าบัรรณทีางธุ์ุรกิจ โดย่คำำาน่งถื่งคำว้ามี
รับัผิดชอบัต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ต่ั�งแต่่ผู้ถื่อหุ้น พีนักงาน ลูกคำ้า คำู่คำ้า 
คำู่สุัญญา ชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี ทีั�งย่ังสุ่งเสุริมีการแข็่งข็ัน
ทีางการคำ้าอย่่างเสุรี หล้กเล้�ย่งการดำาเนินการที้�อาจก่อให้เกิดคำว้ามี
ข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์ และการละเมีิดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา ต่่อต่้าน
การทีุจริต่ทีุกรูป็แบับั รว้มีถื่งสุ่งเสุริมีคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสุังคำมีในห่ว้ง
โซ่ธุ์ุรกิจทีุกข็ั�นต่อน (Business Chain) นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังมี้นโย่
บัาย่ดำาเนินธุ์ุรกิจด้านคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสุังคำมี (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ภาย่ใต่้หลักพี่�นฐานทีางจริย่ธุ์รรมี เพี่�อให้
เกิดคำว้ามีเป็็นธุ์รรมีต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง พีร้อมีทีั�งนำา
หลักการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้มีาเป็็นแนว้ทีาง เพี่�อรักษัาดุลย่ภาพีข็อง
การดำาเนินงานทีั�งทีางด้าน เศรษัฐกิจ ชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี 
อันนำาไป็สุู่การพีัฒนาธุ์ุรกิจ ที้�ป็ระสุบัคำว้ามีสุำาเร็จอย่่างย่ั�งย่่น

6. คำว�มเสี�ยงจ�กี่ผู�ถืือห่้�นิร�ยให่ญ่

ณ ว้ันที้� 30 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีต่ระกูลศิริมีงคำลเกษัมี ถื่อหุ้นใน
บัริษััทีฯ จำานว้น 656,400,740 หุ้น คำิดเป็็นร้อย่ละ 52.35 ข็องจำานว้น
หุ้นที้�จำาหน่าย่ได้แล้ว้ทีั�งหมีดข็องบัริษััทีฯ จ่งทีำาให้กลุ่มีต่ระกูลศิริมีงคำล
เกษัมี สุามีารถืคำว้บัคำมุีมีต่ทิี้�ป็ระชมุีผูถ้ือ่หุน้ไดเ้กอ่บัทีั�งหมีด ไมีว่้า่จะเป็น็
เรื�องการแต่่งต่ั�งกรรมีการ หรือการข็อมีต่ิในเรื�องอ่�นที้�ต่้องใช้เสุ้ย่งสุ่ว้น
ใหญ่ข็องที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น ย่กเว้้นเรื�องที้�กฎหมีาย่หรือข็้อบัังคำับับัริษััทีฯ 
กำาหนดให้ต่้องได้รับัเสุ้ย่ง 3 ใน 4 ข็องที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น ดังนั�น ผู้ถื่อ
หุน้ราย่อ่�นจง่ไมีสุ่ามีารถืรว้บัรว้มีคำะแนนเสุย้่งเพี่�อต่รว้จสุอบัและถืว่้งดลุ
เรื�องที้�ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่เสุนอได้

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ได้ให้คำำาชี�แจงกับัผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ เก้�ย่ว้กับัเงื�อนไข็ 
หลักเกณฑ์ต่่างๆ รว้มีถื่งใช้ดุลพีินิจอย่่างระมีัดระว้ัง เพี่�อให้ได้มีาซ่�ง
ผลป็ระโย่ชน์ต่่อบัริษััทีฯ การบัริหารจัดการธุ์ุรกิจที้�เป็็นธุ์รรมี โป็ร่งใสุ 
และยุ่ต่ิธุ์รรมี โดย่ที้�ผู้มี้อำานาจบัริหารจัดการธุ์ุรกิจนั�นๆ มี้คำว้ามีรับัผิด
ชอบัต่่อหน้าที้�และผลการกระทีำาข็องต่นต่่อผู้ที้�มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่กับับัริษััทีฯ 
ทีกุราย่ รว้มีถืง่ผูถ้ือ่หุน้ เจา้หน้� พีนกังาน ลกูคำา้ คำูค่ำา้ ต่ลอดจนป็ระชาชน

7. คำว�มเสี�ยงที�เกี่ิดขึ�นิให่ม่

นอกจากการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�มี้สุาระสุำาคำัญ บัริษััทีฯ ย่ังให้
คำว้ามีสุำาคำัญกับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกิดข็่�นใหมี่ โดย่ผลจากการว้ิเคำราะห์และ
ป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งพีบัว้่า บัริษััทีฯ มี้คำว้ามีเสุ้�ย่งในเรื�อง คำว้ามีเสุ้�ย่งจาก
สุถืานการณ์การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19, คำว้ามีเสุ้�ย่งจากภัย่
คำุกคำามีทีางไซเบัอร์ (Cyberattacks), คำว้ามีเสุ้�ย่งจากการเป็ล้�ย่นแป็ลง
เทีคำโนโลย่้ดิจิทีัล (Digital Transformation) และคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการ
เป็ล้�ย่นแป็ลงสุภาพีภูมีิอากาศ (Extreme Weather Events) ราย่
ละเอ้ย่ดเพีิ�มีเต่ิมีเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกิดข็่�นใหมี่ บัริษััทีฯ ได้พีิจารณา
ป็ัจจัย่คำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุ่งผลกระทีบักับับัริษััทีฯ และแนว้ทีางการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่ง ดังน้�



63ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

คำว�มเสี�ยงจ�กี่สถื�นิกี่�รณ์กี่�รแพรร่ะบั�ดของ
เชื�อไวรสัโคำวิด-19

 เน่�องจากเกดิการแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19 ที้�มีก้ารระบัาด
ใหญ่ (Pandemic) ไป็ทีั�ว้โลกทีำาให้สุ่งผลกระทีบัให้กับัทีุกธุ์ุรกิจอย่่าง
หล้กเล้�ย่งไมี่ได้ ซ่�งในสุ่ว้นข็องบัริษััทีฯ ก็ได้รับัผลกระทีบัด้ว้ย่เช่นกัน 
อย่่างไรก็ต่ามี แมี้ว้่าป็ัจจุบัันหลาย่ป็ระเทีศทีั�ว้โลกรว้มีถื่งไทีย่ ได้ทีย่อย่ 
ผ่อนคำลาย่มีาต่รการ lockdown เพี่�อเร่งฟื้นกิจกรรมีทีางเศรษัฐกิจ
ต่่างๆ แต่่โลกหลังว้ิกฤต่การณ์แพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ย่ังมี้
คำว้ามีเสุ้�ย่ง ดังนั�นการบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง และการสุ่�อสุารข็้อมีูล
ที้�ถืูกต่้อง เป็็นสุิ�งสุำาคำัญมีาก สุำาหรับัคำว้ามีอยู่่รอดข็องธุ์ุรกิจ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

 บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญสุูงสุุดในด้านสุุข็ภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่
ข็องพีนักงาน คำู่คำ้า ผู้บัริโภคำ และชุมีชนโดย่รอบั มี้การเพีิ�มีมีาต่รการ
ด้านอาชีว้อนามีัย่และคำว้ามีป็ลอดภัย่ โดย่มี้มีาต่รการคำัดกรองผู้ที้�จะ
เข็้ามีาป็ฏิบััต่ิงานทีั�งในสุ่ว้นข็องสุำานักงานใหญ่และโรงงาน และงดการ
ป็ระชุมีต่ิดต่่อระหว้่างกัน ซ่�งคำรอบัคำลุมีทีั�งพีนักงานข็องบัริษััทีฯ และผู้
ที้�มีาต่ิดต่่อ ย่กเว้้นธุ์ุรกรรมีที้�จำาเป็็น ซ่�งต่้องได้รับัอนุญาต่จากคำณะผู้
บัริหารข็องบัริษััทีฯ ก่อนเที่านั�น นอกจากน้� บัริษััทีฯ เพีิ�มีคำว้ามีย่่ดหยุ่่น
ในการทีำางาน เช่น มี้นโย่บัาย่ในการทีำางานแบับั Work from Home 
และการผลัดเว้รเพี่�อเข็้ามีาทีำางานที้�สุำานักงานใหญ่และโรงงาน ซ่�ง
สุามีารถืลดคำว้ามีเสุ้�ย่งในการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 รว้มี
ถื่งเล่อกใช้ว้ิธุ์ีการป็ระชุมีงานผ่านว้ิด้โอทีางไกล (VDO Conference) 
หรือผ่านแอพีพีลิเคำชันต่่างๆ เพี่�อให้งานข็ับัเคำล่�อนต่่อไป็ได้ต่ามีป็กต่ิ

บัริษััทีฯ ย่ังมี้การจำากัดการเคำล่�อนย่้าย่พีนักงานทีั�งในสุ่ว้นข็อง
สุำานกังานใหญแ่ละภาย่ในโรงงาน มีก้ารทีำาคำว้ามีสุะอาดฆา่เชื�อต่า่งๆ ใน
บัริเว้ณสุถืานที้�ป็ฏิบััต่ิงาน รว้มีถื่งให้พีนักงานป็ฏิบััต่ิต่ามีข็้อแนะนำาด้าน
สุุข็ภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่อย่่างเคำร่งคำรัด อ้กทีั�งบัริษััทีฯ ย่ังมี้แผนการ
เต่รีย่มีพีร้อมีในด้านต่่างๆ เช่น การฝึกซ้อมีรับัมี่อสุถืานการณ์ต่่างๆ 
และมี้แผนการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างต่่อเน่�อง ทีั�งหมีดน้�เพี่�อให้มีั�นใจได้ว้่า
บัริษััทีฯ ได้ดำาเนินการต่ามีมีาต่รฐานสุูงสุุดในด้านสุุข็ภาพีและคำว้ามี
ป็ลอดภัย่รว้มีถื่งการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ อย่่างเต่็มีที้�

นอกจากน้�บัริษััทีฯ ย่ังมี้การทีบัทีว้นและป็รับัเป็ล้�ย่นการบัริหาร
กระแสุเงินสุดและสุภาพีคำล่องข็องบัริษััทีฯ เพี่�อรองรับัเหตุ่การณ์ดัง
กล่าว้ที้�ย่ังมี้คำว้ามีไมี่แน่นอนสุูง ซ่�งอาจสุ่งผลต่่อบัริษััทีฯ รว้มีถื่งบัริษััทีฯ 
ได้มี้การป็รับัช่องทีางการจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์ โดย่เพีิ�มีสุัดสุ่ว้นการซื�อ
ข็าย่ข็องลูกคำ้าออนไลน์ให้มีากข็่�นผ่าน Online Platform ต่่างๆ

คำว�มเสี�ยงจ�กี่ภัยคำ้กี่คำ�มท�งไซ่เบัอร์

การเป็ล้�ย่นแป็ลงรปู็แบับัการดำาเนนิธุ์รุกจิและว้ธิุ์กีารทีำางานที้�พี่�งพีงิ
เทีคำโนโลย่้ดิจิทีัลมีากข็่�น การนำาระบับัอัต่โนมีัต่ิมีาใช้ทีั�งในโรงงานและ
กระบัว้นการผลิต่ รว้มีถื่งแนว้โน้มีการเชื�อมีโย่งข็้อมีูลข็องอุป็กรณ์และ
สุ่ว้นงานต่่างๆ ในโรงงานอุต่สุาหกรรมีผ่านอินเต่อร์เน็ต่ สุ่งผลให้การ
ดำาเนินธุ์ุรกิจมี้คำว้ามีเสุ้�ย่งต่่อภัย่คำุกคำามีทีางไซเบัอร์มีากข็่�น เช่น การ
โจมีต่้ระบับัเคำรือข็่าย่ (Network) หรือระบับัว้างแผนทีรัพีย่ากรองคำ์กร 
(ERP) การทีำาลาย่ข็้อมีูลโดย่ผู้ที้�ไมี่ได้รับัอนุญาต่ หรือนำาข็้อมีูลไป็ใช้
ในทีางที้�ผิด ภัย่คำุกคำามีเหล่าน้�อาจสุ่งผลกระทีบัต่่อธุ์ุรกิจหรือชื�อเสุ้ย่ง
ข็องบัริษััทีฯ

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ต่ระหนักถื่งภัย่คำุกคำามีทีางไซเบัอร์ ซ่�งมี้คำว้ามีหลากหลาย่
และมี้ผลกระทีบัที้�รุนแรงมีากข็่�นในป็ัจจุบััน จ่งได้ดำาเนินการในด้าน
ต่่างๆ เพี่�อลดผลกระทีบัและโอกาสุที้�เคำรือข็่าย่ข็องบัริษััทีฯ จะถืูกผู้ไมี่
หว้ังด้รุกราน โดย่เริ�มีจากมี้นโย่บัาย่การรักษัาคำว้ามีมีั�นคำงป็ลอดภัย่
ข็องระบับัเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศและการสุ่�อสุาร และแผนสุำารองฉุกเฉิน
ระบับัเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศ เช่น บัริษััทีฯ ได้ป็รับัป็รุงระบับัเคำรือข็่าย่
คำอมีพีิว้เต่อร์ให้มี้คำว้ามีพีร้อมีใช้งานเพี่�อหล้กเล้�ย่งการล้มีเหลว้ข็อง
ระบับั โดย่สุำารองระบับัเคำรอืข็า่ย่ (Network) และเคำรื�องแมีข่็า่ย่ (Server) 
เพี่�อให้ระบับัสุามีารถืทีำางานได้อย่่างต่่อเน่�องและมี้โอกาสุล้มีเหลว้น้อย่
ที้�สุุด บัริษััทีฯ มี้มีาต่รการคำว้บัคำุมีคำว้ามีป็ลอดภัย่อย่่างเข็้มีงว้ด เช่น 
ระบับัรักษัาคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องคำอมีพีิว้เต่อร์ (Firewall) การต่รว้จทีาน
การให้สุิทีธุ์ิ์ต่ามีกำาหนดระย่ะเว้ลา การสุำารองข็้อมีูลและการออกแบับั
การกู้คำ่นข็้อมีูลจากเหตุ่ข็ัดข็้องหรือภัย่พีิบััต่ิที้�ไมี่คำาดคำิด ต่ลอดจนการ
ต่รว้จจับัการเข็้าถื่งเคำรือข็่าย่โดย่ไมี่ได้รับัอนุญาต่ นอกจากน้�บัริษััทีฯ 
มี้การเพีิ�มีมีาต่รการคำว้ามีป็ลอดภัย่ในระบับัสุารสุนเทีศ เพี่�อป็�องกันภัย่
คำกุคำามีจากภาย่นอก เชน่ การเริ�มีป็ฏบิัตั่ติ่ามีระบับัมีาต่รฐานดา้นคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ข็องข็้อมีูล ISO 27001 การต่ิดต่ามีและต่รว้จสุอบัระบับัอย่่าง
ต่่อเน่�อง การสุ่�อสุารมีาต่รการและแนว้ป็ฏิบััต่ิให้แก่ผู้มี้สุ่ว้นเก้�ย่ว้ข็้อง 
รว้มีถื่งสุ่งเสุริมีให้มี้การสุร้างคำว้ามีต่ระหนักรู้ในการใช้เทีคำโนโลย่้ให้กับั
พีนักงานอย่่างต่่อเน่�อง ผ่านการจัดอบัรมีและกิจกรรมีต่่างๆ เพี่�อให้
พีนกังานมีค้ำว้ามีรูค้ำว้ามีเข็า้ใจในการใชง้านเทีคำโนโลย่อ้ย่า่งถืกูต่อ้งและ
มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่จากการถืูกคำุกคำามีทีางไซเบัอร์ ทีั�งหมีดน้�เพี่�อให้การ
ดำาเนินธุ์ุรกิจเป็็นไป็อย่่างราบัรื�น สุามีารถืต่อบัสุนองคำว้ามีต่้องการข็อง
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่อย่่างต่่อเน่�อง 
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คำว�มเสี�ยงจ�กี่กี่�รเปลี�ยนิแปลง 
เทคำโนิโลยีดิจิทัล

เทีคำโนโลย่้ดิจิทีัลกลาย่เป็็นสุ่ว้นป็ระกอบัสุำาคำัญข็องระบับัธุ์ุรกิจ 
และเป็็นพี่�นฐานสุำาคำัญข็องการกำาหนดยุ่ทีธุ์ศาสุต่ร์ไมี่ว้่าจะเป็็นธุ์ุรกิจ
ข็นาดใด เทีคำโนโลย่้ดิจิทีัลได้เข็้ามีามี้บัทีบัาทีอย่่างมีากในการดำาเนิน
ชีว้ิต่ป็ระจำาว้ันและการทีำาธุ์ุรกิจ เช่น การนำาเทีคำโนโลย่้ดิจิทีัลมีาใช้ใน
การให้บัริการข็นสุ่ง การทีำาการต่ลาดและการจำาหน่าย่สุินคำ้าออนไลน์ 
ซ่�งในระย่ะย่าว้ การเป็ล้�ย่นแป็ลงดังกล่าว้ เป็็นคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�อาจสุ่งผล
ต่อ่รปู็แบับัการดำาเนนิธุ์รุกจิและชอ่งทีางการจดัจำาหนา่ย่แบับัเดมิี จนทีำา
ให้บัริษััทีฯ สุูญเสุ้ย่คำว้ามีสุามีารถืในการแข็่งข็ัน รว้มีทีั�งอาจเป็็นโอกาสุ
ในการสุร้างธุ์ุรกิจใหมี่ๆ ที้�สุร้างมีูลคำ่าเพีิ�มีให้กับัองคำ์กร

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ได้กำาหนดให้มี้การต่ิดต่ามี และว้ิเคำราะห์แนว้โน้มีการ
เป็ล้�ย่นแป็ลงด้านเทีคำโนโลย่้ดิจิทีัล เพี่�อนำามีาพีัฒนาการทีำางาน 
ป็รับัป็รุง และสุร้างสุรรคำ์ธุ์ุรกิจใหมี่ๆ เพี่�อเพีิ�มีคำว้ามีสุามีารถืในการ
แข็่งข็ัน เช่น การนำาเทีคำโนโลย่้ข็้อมีูลข็นาดใหญ่ (Big Data) มีาใช้
ว้ิเคำราะห์คำว้ามีต่้องการ และพีฤต่ิกรรมีข็องลูกคำ้า เพี่�อหาสุิ�งที้�จะต่อบั
สุนองคำว้ามีต่อ้งการข็องลกูคำา้ และเพีิ�มีป็ระสุทิีธุ์ภิาพีการทีำางานจากการ
ใชเ้ทีคำโนโลย่ด้จิทิีลั โดย่เนน้การสุรา้งคำณุคำา่ (Value Creation) และเนน้
การบัริการลูกคำ้าให้ได้รับัคำว้ามีป็ระทีับัใจสุูงสุุด รว้มีถื่งพีัฒนาศักย่ภาพี
ข็องพีนักงาน การสุร้างคำว้ามีเข็้าใจ และการป็รับัว้ิถื้การทีำางาน เพี่�อให้
มีั�นใจว้่าจะมี้การใช้ป็ระโย่ชน์ข็องเทีคำโนโลย่้อย่่างเต่็มีที้�และย่ั�งย่่น ทีั�งน้�
เพี่�อรักษัา หรือเพีิ�มีข็ีดคำว้ามีสุามีารถืในการแข็่งข็ันข็องบัริษััทีฯ

คำว�มเสี�ยงจ�กี่กี่�รเปลี�ยนิแปลง 
สภ�พภูมิอ�กี่�ศิ

การเป็ล้�ย่นแป็ลงสุภาพีภูมีิอากาศ อันเน่�องมีาจากป็รากฏการณ์
ภาว้ะโลกร้อนที้�ผิดป็กต่ิในป็ัจจุบััน อันนำาไป็สุู่ภัย่พีิบััต่ิต่่างๆ ทีั�งใน
รูป็แบับัภัย่แล้ง น�ำาที่ว้มี พีายุ่ ฯลฯ เหล่าน้� หากเกิดข็่�นแล้ว้ล้ว้นแต่่
สุ่งผลกระทีบัทีั�งทีางต่รงและทีางอ้อมีต่่อการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างหล้ก
เล้�ย่งไมี่ได้ ถื่อเป็็นคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ไมี่สุามีารถืจัดการคำว้บัคำุมี หรือป็ระเมีิน
รูป็แบับั และระดับัคำว้ามีรุนแรงได้อย่่างแน่ชัด ดังนั�น การดำาเนิน
การเต่รีย่มีการรับัมี่อต่่อสุถืานการณ์ที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงข็องโลกน้� จ่ง
เป็็นการช่ว้ย่บัรรเทีา และลดระดับัคำว้ามีรุนแรงจากผลกระทีบัที้�บัริษััทีฯ 
ไมี่อาจหล้กเล้�ย่งได้

ก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

บัริษััทีฯ ได้มี้การจัดเต่รีย่มีแผนสุำารองในการดำาเนินธุ์ุรกิจย่ามี
ฉุกเฉินในกรณ้ต่่างๆ ต่ามีแผนแมี่บัทีการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างต่่อเน่�อง 
โดย่มี้การกำาหนดผู้ดำาเนินการและผู้รับัผิดชอบั พีร้อมีให้ดำาเนินการ
ต่ิดต่ามีข็้อมีูลและสุถืานการณ์สุภาพีภูมีิอากาศต่ามีฤดูกาลต่่างๆ 
ราย่งานต่อ่คำณะผูบ้ัรหิารอย่า่งสุมี�ำาเสุมีอ เพี่�อพีจิารณาเต่รยี่มีการรบััมีอ่
และการป็รับัป็รุงพีัฒนาแผนสุำารองอย่่างต่่อเน่�อง
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กี่ลย้ทธก์ี่�รพัฒนิ�คำว�มยั�งยืนิ  
กลยุ่ทีธุ์์การพีัฒนาคำว้ามีย่ั�งย่่น ถืูกกำาหนดข็่�นเป็็นกรอบัแนว้ทีางใน

การพีัฒนาธุ์ุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น โดย่พีิจารณาจากนโย่บัาย่ธุ์ุรกิจ การกำากับั
ดูแลกิจการที้�ย่่ดหลักธุ์รรมีาภิบัาล และแผนการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง เพี่�อ
เป็็นการสุร้างคำุณคำ่าร่ว้มีกันทีั�งในด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี 
ซ่�งการพีัฒนาคำว้ามีย่ั�งย่่นน้� ดำาเนินการภาย่ใต่้การบัริหารจัดการข็อง
คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ซ่�ง
มี้หน้าที้�ราย่งานต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที

นอกจากน้�บัริษััทีฯ สุนับัสุนุนเป็�าหมีาย่การพีัฒนาที้�ย่ั�งย่่นข็อง
องคำ์การสุหป็ระชาชาต่ิ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ซ่�งจากการพีิจารณาพีบัว้่า สุอดคำล้องกับัเป็�าหมีาย่และการดำาเนินงาน
ข็องบัริษััทีฯ เช่น

GRI 102-42, GRI 102-46

นิโยบั�ยกี่�รพัฒนิ�ที�ยั�งยืนิ
บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่ดำาเนินธุ์ุรกิจที้�ย่ั�งย่่นโดย่คำำาน่งถื่งผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่

ทีุกกลุ่มี ด้ว้ย่การย่่ดมีั�นในหลักการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ข็ององคำ์กร 
จริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ และการป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ และข็้อกำาหนดทีางการ
ต่่างๆ ป็ระกอบัการเป็ิดโอกาสุสุร้างการรับัรู้ คำว้ามีเข็้าใจในคำว้ามี
ต่อ้งการและคำว้ามีคำาดหว้งัข็องกลุม่ีผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ทีกุป็ระเภที เพี่�อสุรา้ง
สุมีดลุระหว้า่งองคำก์รและผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ทีกุกลุม่ีใหสุ้ามีารถือยู่ร่ว่้มีกนัได ้
เกิดดุลย่ภาพีทีั�งในด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี

 3. กี่�รขับัเคำลื�อนิธร้กี่ิจเพื�อคำว�มยั�งยืนิ

 1. นิโยบั�ยและเป้�ห่ม�ยกี่�รจัดกี่�รด��นิคำว�มยั�งยืนิ
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บัริษััทีฯ ย่่ดถ่ือหลักสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนเป็็นหลักป็ฏิบััต่ิในการดำาเนิน
ธุ์ุรกิจ จ่งให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี เช่น การป็ฏิบััติ่
ต่่อพีนักงานโดย่เที่าเที้ย่มีกัน การพีัฒนาคำว้ามีรู้ศักย่ภาพี การจ่าย่
คำ่าต่อบัแทีนท้ี�เป็็นธุ์รรมี และสุว้ัสุดิการอ่�นๆ รว้มีถ่ืงสุ่งเสุริมีพีัฒนา
คำุณภาพีชีว้ิต่คำนพีิการ นอกจากน้� รว้มีไป็ถ่ืงการมี้สุ่ว้นร่ว้มีพีัฒนา
ชุมีชนและสุังคำมีอ้กด้ว้ย่ สุามีารถืดูข็้อมีูลเพิี�มีเต่ิมีในหัว้ข็้อ 
การจัดการด้านคำว้ามีย่ั�งย่่นในมีิต่ิสุังคำมี หน้า 88

มิติิสังคำม

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญในเรื�องข็องคุำณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่
ต่ลอดห่ว้งโซ่อาหาร ม้ีการใช้ระบับัเทีคำโนโลย่้เพ่ี�อต่รว้จสุอบัย่้อน
กลับัจากแหล่งท้ี�มีาก่อนถ่ืงมี่อผู้บัริโภคำ เพี่�อสุร้างคำว้ามีมีั�นใจให้
แก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำ ว้่าสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุกข็องบัริษััทีฯ 
มี้คำุณภาพีด้ มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางด้านอาหารและเป็็นมิีต่รต่่อ
สุิ�งแว้ดล้อมี สุามีารถืดูข็้อมีูลเพิี�มีเต่ิมีในหัว้ข็้อ การผลิต่อย่่างมี้
คำว้ามีรับัผิดชอบั หน้า 74

มิติิเศรษัฐกิจ
และบรรษััทภิบ�ล

บัริษััทีฯ สุ่งเสุริมีให้ใช้ทีรัพีย่ากรอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี เหมีาะสุมี 
เพ้ีย่งพีอ และเกิดป็ระโย่ชนส์ุงูสุดุ เพ่ี�อลดผลกระทีบัดา้นสุิ�งแว้ดลอ้มี 
และการเป็ล้�ย่นแป็ลงสุภาพีภูมีิอากาศข็องโลก โดย่มี้การบัริหาร
จัดการนำ�า การอนุรักษั์พีลังงาน การจัดการมีลพีิษัและข็องเสุ้ย่ 
สุามีารถืดูข็้อมีูลเพิี�มีเติ่มีในหัว้ข็้อ การจัดการด้านคำว้ามีย่ั�งย่่นใน
มีิต่ิสุิ�งแว้ดล้อมี หน้า 84 

มิติิสิ�งแวดำล้อม
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มิติิสังคำม

SDGs 4  
Quality education:

ข็จัดคำว้ามีเหล้�อมีล�ำาทีางเพีศในการศ่กษัา และสุร้างหลัก
ป็ระกันว่้ากลุ่มีท้ี�เป็ราะบัางซ่�งรว้มีถ่ืงผู้พิีการ ชนพ่ี�นเม่ีอง 
และเด็ก เข้็าถ่ืงการศ่กษัาและการฝึกอาชีพีทุีกระดับัอย่่าง
เท่ีาเท้ีย่มี

SDGs 5  
Gender equality:

ยุ่ติ่การเล่อกป็ฏิบััติ่ทุีกรูป็แบับัท้ี�ม้ีต่่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
ในทุีกท้ี�

SDGs 8  
Decent work and economic 
growth: 

บัรรลุการจ้างงานเต็่มีท้ี�และม้ีผลิต่ภาพี และการม้ีงานท้ี�
สุมีคำว้รสุำาหรับัหญิงและชาย่ทุีกคำน รว้มีถ่ืงเย่าว้ชนและผู้ม้ี
ภาว้ะทุีพีพีลภาพี และให้ม้ีการจ่าย่ท้ี�เท่ีาเท้ีย่มีสุำาหรับังาน
ท้ี�ม้ีคุำณค่ำาเท่ีาเท้ีย่มีกัน

ป็กป็�องสิุทีธิุ์แรงงานและสุ่งเสุริมีสุภาพีแว้ดล้อมีในการ
ทีำางานท้ี�ป็ลอดภัย่และมัี�นคำงสุำาหรับัผู้ทีำางานทุีกคำน รว้มี
ถ่ืงผู้ทีำางานต่่างด้าว้ โดย่เฉพีาะหญิงต่่างด้าว้ และผู้ท้ี�
ทีำางานเสุ้�ย่งอันต่ราย่

SDGs 10 
Reduced inequalities: 

สุร้างหลักป็ระกันว่้าจะม้ีโอกาสุท้ี�เท่ีาเท้ีย่มีและลดคำว้ามี
ไม่ีเสุมีอภาคำข็องผลลัพีธ์ุ์ รว้มีถ่ืงโดย่การข็จัดกฎหมีาย่ 
นโย่บัาย่ และแนว้ทีางป็ฏิบััติ่ท้ี�เล่อกป็ฏิบััติ่ และสุ่งเสุริมี
การออกกฎหมีาย่ นโย่บัาย่ และการกระทีำาที�เ้หมีาะสุมี

SDGs 16  
Peace justice and strong 
institutions:

ลดการทุีจริต่ในต่ำาแหน่งหน้าท้ี�และการรับัสิุนบันทุีกรูป็แบับั

มิติิเศรษัฐกิจ

SDGs 2  
Zero hunger:

ยุ่ติ่คำว้ามีหิว้โหย่และสุร้างหลักป็ระกันให้ทุีกคำนโดย่เฉพีาะ
คำนท้ี�ย่ากจนและอยู่่ในภาว้ะเป็ราะบัาง อันรว้มีถ่ืงทีารก ได้
เข้็าถ่ืงอาหารท้ี�ป็ลอดภัย่ ม้ีโภชนาการ

SDGs 8  
Decent work and economic 
growth:

บัรรลุการม้ีผลิต่ภาพีทีางเศรษัฐกิจในระดับัท้ี�สูุงข่็�น
ผ่านการทีำาให้หลากหลาย่ การย่กระดับัเทีคำโนโลย้่และ
นวั้ต่กรรมี รว้มีถ่ืงการมุ่ีงเน้นในภาคำสุ่ว้นท้ี�ม้ีมูีลค่ำาเพิี�มี
สูุงและใช้แรงงานเข้็มีข้็น

SDGs 6  
Clean water and sanitation:

ย่กระดับัคุำณภาพีน�ำา โดย่การลดมีลพิีษั ข็จัดการทิี�งข็ย่ะ
และลดการป็ล่อย่สุารเคำม้ีอันต่ราย่และวั้ต่ถุือันต่ราย่ ลด
สัุดสุ่ว้นน�ำาเสุ้ย่ท้ี�ไม่ีผ่านกระบัว้นการลงคำร่�งหน่�ง และเพิี�มี
การนำากลับัมีาใช้ใหม่ีทัี�ว้โลก

SDGs 13  
Climate action:

พัีฒนาการศ่กษัา การสุร้างคำว้ามีต่ระหนักรู้ และขี็ดคำว้ามี
สุามีารถืข็องมีนุษัย์่และข็องสุถืาบััน ในเรื�องการลดปั็ญหา
การเป็ล้�ย่นแป็ลงสุภาพีภูมิีอากาศ การป็รับัตั่ว้ การลด
ผลกระทีบั การเต่่อนภัย่ล่ว้งหน้า

มิติิสิ�งแวดำล้อม

และบรรษััทภิบ�ล
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1.) ห่่วงโซ่่คำ้ณคำ่�ของธร้กี่ิจ

การจัดัซืื้�อจัดัหุ้าวัตถืุด่บ: 

มีก้ารเลอ่กว้ตั่ถืดุบิัอาหารสุตั่ว้ท์ี้�มีค้ำณุภาพี จากแหลง่ผลติ่ที้�มีค้ำว้ามี
รับัผิดชอบัอย่่างย่ั�งย่่น รว้มีถื่งทีดสุอบัคำุณภาพีการคำัดเล่อกว้ัต่ถืุดิบั
อาหารสุัต่ว้์ นอกจากน้� ย่ังมี้การบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งจากคำว้ามี
ผันผว้นข็องราคำาว้ัต่ถืุดิบั คำว้บัคำู่ไป็กับัการบัริหารจัดการคำู่คำ้า ซ่�งมี้
มีาต่รฐานและจริย่ธุ์รรมีคำว้ามีรับัผิดชอบัสุำาหรับัคำู่คำ้าธุ์ุรกิจ โดย่คำำาน่ง
ถื่งการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ และคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อสุังคำมี และสุิ�ง
แว้ดล้อมี

กระบวนการผู้ล่ต และพัฒนาส่ันค้า: 

ผลิต่สุินคำ้าที้�มี้คำุณภาพี และต่อบัสุนองคำว้ามีต่้องการข็องลูกคำ้า มี้
การต่รว้จรับัรองมีาต่รฐานในทีุกๆ ข็ั�นต่อนการผลิต่ โดย่มีุ่งเน้นการ
สุร้างคำว้ามีมีั�นใจให้แก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำ ว้่าสุินคำ้ามี้คำุณภาพีด้ มี้คำว้ามี
ป็ลอดภัย่ทีางด้านอาหารและเป็็นมีิต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี อ้กทีั�ง มี้คำว้ามี
รับัผิดชอบัต่่อผลกระทีบัที้�อาจสุ่งผลต่่อชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี

 ชุ่องทางการกระจัายส่ันค้า:

มี้การจัดจำาหน่าย่สุินคำ้าไป็ย่ังลูกคำ้าทีั�งในป็ระเทีศ และต่่างป็ระเทีศ 
ซ่�งมี้ทีั�งการจำาหน่าย่ภาย่ใต่้เคำรื�องหมีาย่การคำ้าข็องบัริษััทีฯ และข็อง
ลูกคำ้า

การตลาดและการขาย:

มี้การพีัฒนาคำุณภาพีสุินคำ้าและบัริการอย่่างต่่อเน่�อง เพี่�อให้สุินคำ้า
มี้คำุณภาพีได้มีาต่รฐาน ถืูกสุุข็อนามีัย่ต่ามีหลักโภชนาการที้�ด้ รว้มีถื่ง
มี้ระดับัราคำาที้�เหมีาะสุมี เพี่�อต่อบัสุนองคำว้ามีต่้องการข็องลูกคำ้าและ
ผู้บัริโภคำ 

บรก่ารหุ้ลังการขาย: 

มี้ระบับัต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัต่ั�งแต่่แหล่งที้�มีาข็องว้ัต่ถืุดิบัจนถื่งมี่อ 
ผู้บัริโภคำ เพี่�อให้ผู้บัริโภคำมี้คำว้ามีมีั�นใจในมีาต่รฐานคำุณภาพีสุินคำ้า
ข็องบัริษััทีฯ อ้กทีั�งมี้ช่องทีางการรับัและจัดการข็้อร้องเรีย่น ข็้อคำิดเห็น 
และข็้อเสุนอแนะข็องลูกคำ้า เพี่�อให้เกิดการพีัฒนาสุินคำ้าอย่่างต่่อเน่�อง

GRI 102-9

 2. กี่�รจัดกี่�รผลกี่ระทบัติ่อ 
ผู�มีส่วนิได�เสียในิห่่วงโซ่่ 
คำ้ณคำ่�ของธร้กี่ิจ

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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2.) กี่�รวิเคำร�ะห่์ผู�มีส่วนิได�เสียในิห่่วงโซ่่คำ้ณคำ่�ธร้กี่ิจ

ผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย ช่องท�งก�รสื�อส�ร คำว�มติ้องก�ร / คำว�มคำ�ดำหวัง แนิวท�งก�รติอบสนิองข็องบรษัิัทฯ

• การสุำารว้จคำว้ามีพี่งพีอใจข็อง
ลูกคำ้า 

• การรับัฟังคำว้ามีเห็นผ่านช่อง
ทีางต่่างๆ 
- เว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ 
- E-mail

• การพีบัป็ะ เย่้�ย่มีเย่้ย่นลูกคำ้า

• สุินคำ้ามี้คำุณภาพี และคำว้ามี
ป็ลอดภัย่อาหาร 

• มี้ราคำาที้�เหมีาะสุมี

• สุ่งมีอบัสุินคำ้าภาย่ในกำาหนดระย่ะ
เว้ลา 

• ให้ข็้อมีูลผลิต่ภัณฑ์ และบัริการที้�
คำรบัถื้ว้น

• คำว้บัคำุมีคำุณภาพีและมีาต่รฐานคำว้ามีป็ลอดภัย่
ต่ลอดห่ว้งโซ่อาหารข็องสุินคำ้าอย่่างต่่อเน่�อง 
ด้ว้ย่กระบัว้นการผลิต่ที้�เป็็นมีิต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี 
สุามีารถืต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัได้จากแหล่งที้�มีาก่อน
ถื่งมี่อลูกคำ้า 

• การป็รับัป็รุงกระบัว้นการผลิต่เพี่�อให้ได้สุินคำ้าต่รง
ต่ามีคำว้ามีต่้องการข็องลูกคำ้า

• การสุำารว้จคำว้ามีพี่งพีอใจข็อง
พีนักงาน

• ช่องทีางการรับัข็้อร้องเรีย่น
และการรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็น 

• การจัดอบัรมี พีัฒนาคำว้ามีรู้ 
สุ่งเสุริมีศักย่ภาพี และคำว้ามี
สุามีารถืในการป็ฏิบััต่ิงาน 

• การจัดกิจกรรมี
แรงงานสุัมีพีันธุ์์ต่่างๆ

• คำู่มี่อการป็ฏิบััต่ิงานข็อง
พีนักงานบัริษััทีฯ และคำู่มี่อ
จริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ 

• ป็ระกาศคำำาสุั�ง/ข็่าว้สุาร
ต่่างๆ ที้�ป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ผ่าน
บัอร์ดกิจกรรมี หรือระบับั
อินทีราเน็ต่

• ผลต่อบัแทีนทีั�งในรูป็แบับัคำ่าจ้าง 
เงินเด่อน และสุว้ัสุดิการต่่างๆ 

• การจัดการสุภาพีแว้ดล้อมีการ
ทีำางานที้�ด้ ป็ลอดภัย่  
ถืูกสุุข็อนามีัย่ 

• การฝึกอบัรมีและพีัฒนาศักย่ภาพี
พีนักงาน                                                                                                                                         

• คำว้ามีมีั�นคำงก้าว้หน้าในหน้าที้�การ
งาน

• การจัดการต่่อข็้อร้องเรีย่นและการ
เคำารพีต่่อสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน

• เคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน ป็ฏิบััต่ิต่่อพีนักงานและ
แรงงานอย่่างเป็็นธุ์รรมีเสุมีอภาคำ และเที่าเที้ย่มี

• มี้การกำาหนดกฎเกณฑ์ มีาต่รฐานการให้ผล
ต่อบัแทีนที้�เหมีาะสุมีและยุ่ต่ิธุ์รรมี 

• จัดให้มี้การพีัฒนาศักย่ภาพีสุ่งเสุริมีคำว้ามีรู้ในการ
ป็ฏิบััต่ิงานอย่่างสุมีำ�าเสุมีอ 

• เป็ิดโอกาสุและสุนับัสุนุนให้พีนักงานและแรงงาน
ทีุกระดับั สุามีารถืแสุดงคำว้ามีสุามีารถืเสุนอคำว้ามี
คำิดเห็นในการป็ฏิบััต่ิงานได้ 

• จัดให้มี้สุภาพีแว้ดล้อมีการทีำางานที้�ด้ ป็ลอดภัย่ 
มี้การดูแลสุุข็อนามีัย่ สุ่งเสุริมีคำุณภาพีชีว้ิต่การ
ทีำางานข็องพีนักงานและแรงงานให้ด้ย่ิ�งข็่�น 

• เคำารพีในสุิทีธุ์ิสุ่ว้นบัุคำคำลข็องพีนักงานทีุกคำน เข็้าใจ
คำว้ามีต่้องการพี่�นฐานข็องพีนักงานและแรงงาน
เพี่�อสุร้างสุัมีพีันธุ์ภาพีที้�ด้ภาย่ในองคำ์กร

• มี้ช่องทีางการรับัเรื�องร้องเรีย่น ซ่�งมี้มีาต่รการ
คำุ้มีคำรองและรักษัาคำว้ามีลับัข็องผู้ร้องเรีย่น

• ช่องทีางการรับัข็้อร้องเรีย่น
และการรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็น 

• เป็ิดเผย่นโย่บัาย่และแนว้ทีาง
การป็ฏิบััต่ิต่่อคำู่คำ้า  
ซ่�งเป็็นมีาต่รฐานข็อง 
บัริษััทีฯ ให้ชัดเจน 

• ผู้บัริหารมี้การป็ระชุมีร่ว้มีกับั
คำู่คำ้าเพี่�อสุร้างคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์
ที้�ด้อย่่างย่ั�งย่่น และเพี่�อรับั
ทีราบัป็ัญหา และหารือถื่ง
แนว้ทีางแก้ไข็ป็รับัป็รุงกับั
คำู่คำ้า

• คำว้ามีซื�อสุัต่ย่์ โป็ร่งใสุ ในการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจ

• กำาหนดราคำาด้ว้ย่คำว้ามียุ่ต่ิธุ์รรมี

• ป็ฏิบััต่ิต่ามีเงื�อนไข็ทีางการคำ้า และ
เงื�อนไข็การชำาระหน้�อย่า่งเคำรง่คำรดั 
ต่รงต่่อเว้ลา

• การต่่อต่้านการทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน

• กำากับัดูแลกิจการ บัริหารงานด้ว้ย่ธุ์รรมีาภิบัาล 
และป็ฏิบััต่ิต่ามีหลักจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ 

• จัดให้มี้สุ่ว้นงานต่รว้จสุอบัภาย่ในดำาเนินการต่รว้จ
สุอบัและคำว้บัคำุมีการป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่ต่่อต่้าน
การทีุจริต่และคำอร์รัป็ชัน 

• แบั่งป็ัน แลกเป็ล้�ย่น ให้คำว้ามีช่ว้ย่เหล่อทีางเทีคำนิคำ 
เพี่�อให้เกิดคำว้ามีเชื�อถื่อ และคำว้ามีไว้้ว้างใจทีาง
ธุ์ุรกิจ พีร้อมีด้ว้ย่ร่ว้มีกันหาแนว้ทีางการจัดการที้�
เป็็นมีิต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี

บัริษััทีฯ ต่ระหนักถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มีที้�มี้สุ่ว้นสุำาคำัญในการสุนับัสุนุนการดำาเนินธุ์ุรกิจให้เต่ิบัโต่อย่่างย่ั�งย่่น บัริษััทีฯ จ่ง
สุง่เสุรมิีการมีสุ้ว่้นรว่้มีข็องผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ โดย่มีช้อ่งทีางการสุ่�อสุาร เพี่�อเข็า้ใจถืง่คำว้ามีคำาดหว้งั และคำว้ามีต่อ้งการข็องผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ ซ่�งคำรอบัคำลมุี
ทีั�งด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี จากนั�นจ่งนำาคำว้ามีคำาดหว้ังข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่มีาว้ิเคำราะห์ และจัดลำาดับัเพี่�อต่อบัสุนองคำว้ามีคำาดหว้ัง
อย่่างเหมีาะสุมี

ลูกคำ้�

พื่นิักง�นิ

คำู่คำ้�

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47
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71ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย ช่องท�งก�รสื�อส�ร คำว�มติ้องก�ร / คำว�มคำ�ดำหวัง แนิวท�งก�รติอบสนิองข็องบรษัิัทฯ

• การจัดป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น

• การเป็ิดเผย่สุารสุนเทีศต่่างๆ 
ต่ามีหลักเกณฑ์ข็องหน่ว้ย่
งานทีางการที้�กำากับัดูแล
กิจการ 

• การเป็ิดเผย่ช่องทีางต่ิดต่่อ
เลข็านุการบัริษััทีและหน่ว้ย่
งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์ 

• การสุ่�อสุารผ่านนักว้ิเคำราะห์
หลักทีรัพีย่์ผู้ได้รับัอนุญาต่
แนะนำาการลงทีุนแก่นักลงทีุน
ทีั�ว้ไป็จากสุำานักงาน ก.ล.ต่. 
เป็็นป็ระจำา

• ผลการดำาเนินงานและการเต่ิบัโต่
ข็องธุ์ุรกิจ

• ผลต่อบัแทีนทีางการเงินที้�เหมีาะ
สุมี และผลป็ระกอบัการที้�ด้

• การกำากับัดูแลกิจการที้�ด้และคำำาน่ง
ถื่งผลป็ระโย่ชน์ข็องผู้ถื่อหุ้น

• คำว้ามีโป็ร่งใสุ และเป็ิดเผย่ข็้อมีูล
อย่่างถืูกต่้อง

• ดำาเนินธุ์ุรกิจโดย่คำำาน่งถื่ง
เศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี

• กำาหนดนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ และป็ฏิบััต่ิ
ต่ามีนโย่บัาย่อย่่างเคำร่งคำรัด

• ป็ฏิบััต่ิต่ามีหลักจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ 

• ป็ฏิบััต่ิต่่อผู้ถื่อหุ้นอย่่างเที่าเที้ย่มี ด้ว้ย่คำว้ามี
รับัผิดชอบัข็องคำณะกรรมีการบัริษััที

• หน่ว้ย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์มี้หน้าที้�เป็ิดเผย่ข็้อมีูล 
ข็่าว้สุารต่่างๆ ที้�ถืูกต่้อง และมี้การป็ฏิบััต่ิหน้าที้�
ด้ว้ย่คำว้ามีระมีัดระว้ัง

• ช่องทีางการรับัข็้อร้องเรีย่น
และการรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็น 

• กิจกรรมีสุาธุ์ารณป็ระโย่ชน์ 
และการพีัฒนาชุมีชน

• จัดให้มี้หน่ว้ย่งานชุมีชน
สุัมีพีันธุ์์ เพี่�อรับัผิดชอบั
ดำาเนินการต่ั�งแต่่การรับัเรื�อง
ร้องเรีย่น การจัดหาแนว้ทีาง
แก้ไข็ป็ัญหา รว้มีถื่งการ
ราย่งานผลต่ามีลำาดับัข็ั�น

• ดำาเนินธุ์ุรกิจภาย่ใต่้การคำำาน่งถื่ง
ชุมีชนและสุังคำมี ทีั�งบัริเว้ณใกล้
เคำ้ย่งและสุ่ว้นรว้มี

• การพีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่รว้มีถื่งการ
สุร้างราย่ได้ให้แก่คำนในชุมีชน

• ได้ป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่ด้านคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อ
สุังคำมีอย่่างเคำร่งคำรัด 

• กำาหนดข็ั�นต่อน กระบัว้นการ และหน่ว้ย่งานผู้รับั
ผิดชอบัในการจัดการรับัเรื�องร้องเรีย่น การต่ิดต่ามี
ผล และการราย่งานต่่อผู้บัังคำับับััญชาต่ามีลำาดับัข็ั�น 

• จัดกิจกรรมีเพี่�อชุมีชนและสุังคำมี สุร้างคำว้ามี
สุัมีพีันธุ์์ และการมี้สุ่ว้นร่ว้มีให้บัริษััทีฯ สุามีารถื
เข็้าถื่งชุมีชนบัริเว้ณใกล้เคำ้ย่ง ทีำาให้เกิดการแลก
เป็ล้�ย่นข็้อมีูล สุร้างคำว้ามีเข็้าใจซ่�งกันและกัน

• ช่องทีางการรับัข็้อร้องเรีย่น 
และการรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็น
จากผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ต่่างๆ ทีั�ง
ลูกคำ้า ชุมีชน สุังคำมี และ
หน่ว้ย่งานภาคำรัฐและภาคำ
เอกชนที้�ให้การดูแลคำว้บัคำุมี
เรื�องสุิ�งแว้ดล้อมี 

• ดำาเนินธุ์ุรกิจภาย่ใต่้การคำำาน่งถื่ง
สุิ�งแว้ดล้อมี ไมี่ก่อให้เกิดมีลพีิษัต่่อ
สุิ�งแว้ดล้อมี 

• มี้การจัดการภาย่ในสุถืานป็ระกอบั
การ ไมี่ก่อให้เกิดการแพีร่เชื�อโรคำ 

• มี้การจัดการนำ�าทีิ�ง  
และข็องเสุ้ย่ และการจัดการมีลพีิษั
ทีางอากาศ

• ดำาเนินธุ์ุรกิจต่ามีนโย่บัาย่สุิ�งแว้ดล้อมี  
ที้�มี้การทีบัทีว้นคำว้ามีเหมีาะสุมีสุมีำ�าเสุมีอ 

• สุร้างจิต่สุำาน่ก สุ่งเสุริมีว้ัฒนธุ์รรมีองคำ์กรให้มี้คำว้ามี
รับัผิดชอบั คำำาน่งถื่งเรื�องผลกระทีบัต่่างๆ ต่่อสุิ�ง
แว้ดล้อมี 

• ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อการศ่กษัา ป็�องกัน และจัดการ
ต่่อทีุกกระบัว้นการดำาเนินธุ์ุรกิจที้�สุามีารถืสุ่งผลกระ
ทีบัต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี 

• ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อการจัดการรับัเรื�องร้องเรีย่นที้�
เก้�ย่ว้กับัผลกระทีบัทีางด้านสุิ�งแว้ดล้อมี รว้มีถื่งการ
ต่ิดต่ามีผล 

• กำาหนดหน่ว้ย่งานผู้รับัผิดชอบั และการราย่งานต่่อ
ผู้บัังคำับับััญชา ต่ามีลำาดับัข็ั�น

ชุมชนิและสังคำม

สิ�งแวดำล้อม

ผู้ถืือหุ้นิ
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72 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 กี่�รวิเคำร�ะห่์ประเด็นิสำ�คำัญด��นิคำว�มยั�งยืนิ 
GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

G1 : การกำากับัดูแลกิจการที้�ด้
G2 : การต่่อต่้านทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน

ดำ้�นิเศรษัฐกิจและบรรษััทภิบ�ล

E1 : ว้ัต่ถืุดิบัที้�ไมี่ทีำาลาย่สุิ�งแว้ดล้อมี
E2 : การจัดการนำ�า
E3 : การจัดการข็องเสุ้ย่
E4 : การจัดการคำุณภาพีอากาศ
E5 : การจัดการพีลังงาน

ดำ้�นิสิ�งแวดำล้อม

S1 : ส้ิทธุ์ิมนุษยชินและการปฏิิบัติต่อแรงงาน
S2 : การดูแลและการพีัฒนาศักย่ภาพีพีนักงาน
S3 : อาชิีวิอนามัยและควิามปลอดภัย
S4 : หลักส้วิัส้ดิภาพส้ัตวิ์
S5 : คุณภาพและควิามปลอดภัยของส้ินค้า
S6 : คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อลูกคำ้า
S7 : คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อคำู่คำ้า
S8 : พีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่ชุมีชนและสุังคำมี

ดำ้�นิสังคำม

บัริษััทีฯ ได้ทีำาการป็ระเมีินป็ระเด็นที้�มี้นัย่สุำาคำัญต่่อการดำาเนินธุ์ุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น ซ่�งนำา
ป็ระเด็นที้�มี้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่และธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ มีาว้ิเคำราะห์ป็ระเด็นสุำาคำัญ 
โดย่คำำาน่งถื่งผลกระทีบัทีางด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี ซ่�งสุามีารถืสุรุป็การจัด
ลำาดับัคำว้ามีสุำาคำัญได้ดังน้�

1. ระบุประเด็นส้ำาคัญี่: บัริษััทีฯ มี้การรว้บัรว้มีป็ระเด็นสุำาคำัญด้านคำว้ามีย่ั�งย่่น โดย่
พีิจารณาจากป็ระเด็นที้�เป็็นไป็ต่ามีกรอบัดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ และเก้�ย่ว้ข็้องกับัการดำาเนิน
ธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ คำว้ามีต่้องการและคำว้ามีคำาดหว้ังข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ รว้มีถื่งแนว้โน้มีทีิศทีาง
การเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องสุถืานการณ์โลก

2. การจดัลำาดบัควิามส้ำาคญัี่ดา้นควิามยัง่ยนื: บัรษิัทัีฯ นำาป็ระเดน็สุำาคำญัดา้นคำว้ามีย่ั�งย่น่
ที้�มี้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อบัริษััทีฯ และผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ แบั่งเป็็นมีิต่ิสุิ�งแว้ดล้อมี สุังคำมี เศรษัฐกิจและ
บัรรษััทีภิบัาล มีาระบัุในต่ารางว้ิเคำราะห์คำว้ามีสุำาคำัญ (Materiality Matrix)

3. การทวินส้อบประเด็นที่มีนัยส้ำาคัญี่: มี้การทีว้นสุอบัป็ระเด็นต่่างๆ และจัดลำาดับั
คำว้ามีสุำาคำัญด้านคำว้ามีย่ั�งย่่น ให้สุอดคำล้องกับัสุถืานการณ์ป็ัจจุบััน และเป็็นไป็ต่ามีแนว้ทีาง
ข็อง GRI Standard

ความสำคัญต่อบริษัทฯ
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จากผลการว้ิเคำราะห์ป็ระเด็นสุำาคำัญข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ป็ระกอบักับัแผนการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งธุ์ุรกิจผนว้กกับัพีันธุ์กิจและกลยุ่ทีธุ์์ที้�องคำ์กร
กำาหนดไว้้ สุามีารถืช่ว้ย่ให้บัริษััทีฯ เกิดการพีัฒนา ป็รับัป็รุงแนว้ทีางการบัริหารจัดการธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ให้มี้การต่ระหนักถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องผู้มี้
สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี ทีั�งกลุ่มีลูกคำ้า พีนักงาน คำู่คำ้า ผู้ถื่อหุ้น ชุมีชนสุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี ให้บัรรลุเป็�าหมีาย่ธุ์ุรกิจต่ามีที้�ได้ต่ั�งไว้้ และนำาไป็สุู่การ
พีัฒนาองคำ์กรอย่่างย่ั�งย่่น ทีั�งทีางด้านเศรษัฐกิจ สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี 

อ้กทีั�ง ย่ังทีำาให้บัริษััทีฯ เกิดคำว้ามีมีุ่งมีั�นในการสุ่งมีอบัคำุณคำ่าและคำว้ามีรับัผิดชอบัที้�มี้ ด้ว้ย่คำุณภาพีที้�หลากหลาย่ เป็็นคำำาต่อบัที้�สุร้างคำุณคำ่า
ต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี “GFPT aims for EXCELLENCE” 

GFPT aims for EXCELLENCE

สิ่งแวดล้อม พนักงานลูกค้า/คู่ค้า
ธุรกิจ และสังคม

ชุนชน ผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจ
และบรรษัทภิบาล

ส่ิงแวดล้อม สังคม

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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74 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กี่�รผลิติที่มีคำว�มรบััผิดชอบั

กี่�รผลิติสินิคำ��

ธุ์ุรกิจหลักข็อง GFPT คำ่อ การผลิต่สุินคำ้าอาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่เพี่�อสุ่งออก ดังนั�น บัริษััทีฯ จ่งเชื�อว้่าการสุ่งมีอบัสุินคำ้าที้�ด้มี้คำุณภาพีได้
มีาต่รฐาน สุามีารถืต่อบัสุนองคำว้ามีต่้องการข็องลูกคำ้า ถื่อเป็็นหัว้ใจสุำาคำัญและเป็็นพี่�นฐานในการพีัฒนาธุ์ุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น ต่ลอดระย่ะการดำาเนิน
งานกว้่า 40 ป็ี บัริษััทีฯ ได้พีัฒนาการผลิต่สุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ในหลาย่มีิต่ิ ทีั�งการข็ย่าย่ฐานการผลิต่สุู่ต่้นน�ำาเพี่�อเป็็นผู้ผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็แบับัคำรบั
ว้งจร การใช้เคำรื�องจักรที้�ทีันสุมีัย่ในกระบัว้นการผลิต่เพี่�อเพีิ�มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ การใช้ว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ที้�มี้คำุณภาพีเพี่�อให้
ได้เน่�อไก่ที้�มี้คำ่าโภชนาการที้�ด้ การพีัฒนาสุูต่รอาหารไก่และมี้ระบับัการเล้�ย่งไก่เน่�อที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีเพี่�อให้ได้ต่้นทีุนการเล้�ย่งไก่ที้�ต่�ำาลง การต่รว้จ
รับัรองมีาต่รฐานการบัริหารคำุณภาพีการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ในทีุกๆ ข็ั�นต่อนการผลิต่ มี้ระบับัต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัต่ั�งแต่่แหล่งที้�มีาข็องว้ัต่ถืุดิบัจนถื่ง
มี่อผู้บัริโภคำเพี่�อให้ผู้บัริโภคำมี้คำว้ามีมีั�นใจในมีาต่รฐานคำุณภาพีสุินคำ้าเน่�อไก่ข็องบัริษััทีฯ ในทีุกกระบัว้นการผลิต่ การพีัฒนาข็องบัริษััทีฯ ที้�ผ่านมีานั�น 
มีุ่งเน้นการสุร้างคำว้ามีมีั�นใจให้แก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำ ว้่าสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุกข็องบัริษััทีฯ มี้คำุณภาพีด้ มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางด้านอาหารและ
เป็็นมีิต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี 

การทดูสอบคณุภาพทั�งทางกายภาพและชุ่วภาพใน
แต่ล่ะกระบวนการผู้ลติ่ ต่ั�งแต่ก่ารคดัูเลอ่กวตั่ถืดิุูบ
อาหารสัต่ว ์ฟารม์ูเล่�ยงไก่ และกระบวนการผู้ลิต่

ชําแหละและแปรรูป

อาหารสัตว์ ฟารม์เล้ียงไก่

ระบบ
ควบคุม
คุณภาพ

คำว�มรบััผิดชอบัติ่อผู�บัรโิภคำ

ในฐานะผู้นำาธุ์ุรกิจกลุ่มีอุต่สุาหกรรมีการผลิต่และ
แป็รรปู็สุนิคำา้ป็ศสุุตั่ว้แ์ละเกษัต่รอย่า่งคำรบัว้งจร จเีอฟพีท้ี ้
จ่งให้คำว้ามีสุำาคำัญในเรื�องข็องการคำว้บัคำุมีคำุณภาพีคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ต่ลอดห่ว้งโซ่อาหาร บัริษััทีฯ ต่ระหนักด้ว้่า 
“คำุณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางด้านอาหาร” เป็็น
พี่�นฐานสุำาคำัญย่ิ�งข็องการดำาเนินธุ์ุรกิจ ต่ลอดจนคำว้ามี
พีร้อมีข็องบัุคำลากรที้�มี้คำุณภาพี คำว้บัคำู่ไป็กับัมีาต่รการ
เข็ม้ีงว้ดในการป็ระกนัคำณุภาพีต่ลอดหว่้งโซอ่าหาร ต่ั�งแต่่
ว้ัต่ถืุดิบัต่้นทีางไป็จนถื่งผลผลิต่ป็ลาย่ทีาง และสุ่�อสุาร
ด้ว้ย่คำว้ามีรับัผิดชอบั เพี่�อสุร้างเสุริมีคำว้ามีรู้ในเรื�องการ
บัริโภคำอย่่างถืูกสุุข็อนามีัย่ต่ามีหลักโภชนาการที้�ด้ โดย่
ย่่ดหลักในการดำาเนินงาน ดังน้�
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ระบับัประกี่ันิคำ้ณภ�พ และคำว�มปลอดภัยอ�ห่�ร

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัคำุณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่ในว้ัต่ถืุดิบัและผลิต่ภัณฑ์ทีุกชนิด จ่งได้เชื�อมีกระบัว้นการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็แบับัคำรบั
ว้งจร ต่ั�งแต่่ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ ธุ์ุรกิจชำาแหละและแป็รรูป็ผลิต่ภัณฑ์จากเน่�อไก่ เข็้ากับัระบับัคำว้บัคำุมีคำุณภาพีแบับัคำรบัว้งจรจากฟาร์มี
สุู่ผู้บัริโภคำ และให้มี้การทีดสุอบัคำุณภาพีทีั�งทีางกาย่ภาพีและชีว้ภาพีในแต่่ละกระบัว้นการผลิต่ ต่ั�งแต่่การคำัดเล่อกว้ัต่ถืุดิบัผู้ผลิต่ กระบัว้นการผลิต่ 
การข็นสุ่งและการจำาหน่าย่ เพี่�อให้เน่�อไก่และผลิต่ภัณฑ์อาหารจากเน่�อไก่ข็องบัริษััทีฯ มี้คำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางอาหาร โดย่จัดให้มี้การดำาเนินงานใน
การคำว้บัคำุมีคำุณภาพีในแต่่ละข็ั�นต่อนการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็แบับัคำรบัว้งจรข็องบัริษััทีฯ ที้�สุำาคำัญ

ม�ติรฐ�นิกี่�รบัรหิ่�รคำ้ณภ�พ

ในแต่่ละป็ี บัริษััทีฯ ได้มี้การต่รว้จรับัรองคำุณภาพีการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ในทีุกๆ ข็ั�นต่อนการผลิต่ โดย่ทีั�งที้�เป็็นการต่รว้จรับัรองภาย่ใน การ
ต่รว้จรับัรองโดย่ลูกคำ้า และการต่รว้จรับัรองโดย่ผู้ต่รว้จรับัรองอิสุระ เพี่�อสุร้างคำว้ามีมีั�นใจให้แก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำว้่าสุินคำ้าข็องบัริษััทีฯ ทีั�งอาหาร
สุัต่ว้์ ไก่มี้ชีว้ิต่ สุินคำ้าเน่�อไก่สุด และสุินคำ้าไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุก จะเป็ี�ย่มีไป็ด้ว้ย่คำว้ามีเชื�อมีั�นในคำุณภาพี ซ่�งผ่านการรับัรองมีาต่รฐานระดับัสุากลจาก
หน่ว้ย่งานที้�ให้การรับัรองและกรมีป็ศุสุัต่ว้์ ต่่างๆ ดังน้�

Lloyd’s Register 

McDonald’s Agricultural Assurance Program

Tesco Welfare Standard

ม�ติรฐ�นิฟ�รม์รบััรองโดยกี่รมปศ้ิสัติว์

GMP

Feed

Farm

Food

ISO/IEC 17025: 2017

HACCP ISO 22000: 2018

ISO 9001: 2015

ISO/TS 22002-6

ISO 45001: 2018

(Good Manufacturing Practice)

(Hazard Analysis Critical Control Point) (Food Safety Management System)

(Quality Management System)

(Prerequisite Programs on Food safety 
- Part 6: Feed production) 

(Occupational Health And Safety Management)

GMP
(Good Manufacturing Practice)

HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)

ISO 9001
(Quality Management System)

ISO 17025
(Competence of Testing Laboratories) Lloyd’s Register Poultry Scheme 

(Animal welfare)ISO 14001

BRC Additional Module 11:  
Meat Supply Chain Assurance

(Environmental Management System) EST 11
(Export Establishment Certificate)

HALAL
(Food Permitted under the Islamic Law)

RSPO Supply Chain Certification
Systems

BRC Global Food Safety Standard 
Issue 8 
(Brand Reputation through Compliance)

(Roundtable on Sustainable Palm Oil)
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โรงง�นิผลิติอ�ห�รสัติว์ไดำ้รบัก�รรบัรอง
ม�ติรฐ�นิส�กลดำ้�นิคำุณภ�พื่และคำว�มปลอดำภัย
อ�ห�ร

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000
ISO/IEC 17025

• โรงงานอาหารสุตั่ว้ข์็องเราทีำาการผลติ่อาหารไกเ่น่�อและอาหารไกพ่ีนัธุ์ุ ์เพี่�อใชเ้ฉพีาะในฟารม์ีเล้�ย่งไกข่็องกลุม่ีบัรษิัทัีเทีา่นั�น

• สุูต่รอาหารไก่ได้รับัการออกแบับัโดย่ผู้เชี�ย่ว้ชาญ เพี่�อให้ม้ีคำุณคำ่าทีางโภชนาการท้ี�เหมีาะสุมีสุำาหรับัไก่เน่�อข็องจีเอฟพ้ีที้

• สุูต่รอาหารไก่ข็องเราเป็็นสุูต่รธุ์ัญพ่ีช ท้ี�มี้ข็้าว้โพีด ถัื�ว้เหล่อง และเมีล็ดข็้าว้ เป็็นวั้ต่ถุืดิบัหลัก โดย่ไมี่มี้เน่�อสุัต่ว้์ผสุมี

• โรงงานอาหารสุัต่ว้์เล่อกซื�อวั้ต่ถุืดิบัอาหารสุัต่ว้์ท้ี�มี้คำุณภาพี จากแหล่งผลิต่ท้ี�มี้คำว้ามีรับัผิดชอบัและย่ั�งย่่น

• โรงงานอาหารสุัต่ว้์ ม้ีการคำว้บัคำุมีกระบัว้นการผลิต่ด้ว้ย่ระบับัคำอมีพิีว้เต่อร์ในทีุกขั็�นต่อน เพ่ี�อให้มีั�นใจว้่าอาหารสุัต่ว้์  
มี้คำุณภาพีท้ี�ด้สุมีำ�าเสุมีอ

ยกระดำับคำุณภ�พื่อ�ห�รสัติว์อย่�งยั�งยืนิ

โรงง�นิผลิติอ�ห่�รสัติว์ 
โรงงานผลิต่อาหารสุัต่ว้์เป็็นจุดเริ�มีต่้นข็องคำุณภาพีคำว้ามีป็ลอดภัย่ บัริษััทีฯ จัดให้มี้ “ห้องปฏิิบัติการอาหารส้ัตวิ์”  

ที้�โรงงานอาหารสุตั่ว้ข์็องบัรษิัทัีฯ ทีั�ง 2 แหง่ เพี่�อทีำาหนา้ที้�ทีดสุอบัคำณุภาพีและรบััรองว้ตั่ถืดุบิั กระบัว้นการผลติ่ และผลติ่ภณัฑ์
อาหารสุตั่ว้ ์เพี่�อคำว้บัคำมุีคำณุภาพีสุนิคำา้ใหไ้ดต้่ามีมีาต่รฐาน ต่รว้จคำณุคำา่โภชนาการใหอ้ยู่ใ่นระดบััที้�เพีย้่งพีอเหมีาะสุมี ต่รว้จหา
สุารพีิษัหรือสุารต่กคำ้างต่่างๆ ที้�มี้ผลต่่อคำุณภาพีสุัต่ว้์ ให้เป็็นไป็ต่ามีระเบั้ย่บัข็้อบัังคำับัข็องหน่ว้ย่งานภาคำรัฐ ทีั�งน้� ห้องป็ฏิบััต่ิ
การอาหารสุัต่ว้์ข็องบัริษััทีฯ มี้คำว้ามีทีันสุมีัย่ ถืูกต่้อง มี้คำว้ามีแมี่นย่ำา และได้ผ่านการรับัรองคำว้ามีสุามีารถืต่ามีมีาต่รฐานห้อง
ป็ฏิบััต่ิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) จาก
กรมีว้ิทีย่าศาสุต่ร์บัริการ กระทีรว้งว้ิทีย่าศาสุต่ร์และเทีคำโนโลย่้
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กี่�รเสรมิสร��งสภ�พแวดล�อมที�ดีให่�กี่ับัไกี่่ 
(Environmental Enrichment)

ในการเล้�ย่งไก่ คำ่อ การเสุริมีสุร้างสุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์ให้กับัไก่ 
โดย่การเสุริมีสุภาพีแว้ดล้อมีที้�ด้ เสุริมีอุป็กรณ์เพี่�อให้ไก่แสุดง
พีฤต่ิกรรมีต่ามีธุ์รรมีชาต่ิและสุัญชาต่ญาณข็องสุัต่ว้์ เช่น จัดหา
กองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพี่�อสุร้าง
กิจกรรมีให้ไก่กระตุ่้นคำว้ามีแข็็งแรงข็องร่างกาย่ ลดคำว้ามีเคำรีย่ด 
และคำว้ามีกลัว้ในไก่ได้

ฟ�รม์เลี�ยงไกี่ ่
ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อเป็็นกระบัว้นการหลักในการผลิต่ไก่เน่�อ

แบับัคำรบัว้งจร เน่�องจากไก่เน่�อมี้ชีว้ิต่ เป็็นทีรัพีย่์สุินที้�มี้คำว้ามี
สุำาคำัญอย่่างมีาก ไก่เน่�อข็องบัริษััทีฯ ได้รับัอาหารที้�ด้มี้โภชนาการ 
มี้น�ำาอย่่างเพี้ย่งพีอ ได้รับัการดูแลต่ามีหลักสุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์ อยู่่ใน
สุภาว้ะแว้ดล้อมีที้�เหมีาะสุมี (Environmental Enrichment) และ
ป็ลอดภยั่จากโรคำ อก้ทีั�ง บัรษิัทัีฯ ย่งัจดัใหม้ี ้“ฝ�ายวิชิิาการส้ตัวิบ์ก” 
เพี่�อทีำาหน้าที้�ในการดูแลสุุข็ภาพีสุัต่ว้์ ว้างมีาต่รการป็�องกันโรคำ 
กำาหนดและคำว้บัคำุมีการใช้ย่าว้ัคำซีนและเคำมี้ภัณฑ์ระหว้่างการเล้�ย่ง
ไก่เน่�ออย่่างถืูกต่้องต่ามีกฎหมีาย่และมีาต่รฐานสุากล โดย่มี้ที้มี
สุัต่ว้แพีทีย่์ข็่�นทีะเบั้ย่นกับักรมีป็ศุสุัต่ว้์ ป็ระสุานงานกับัฝ�าย่ผลิต่
ในการว้างแผนการจัดการด้านสุุข็ภาพีสุัต่ว้์ รว้มีถื่งการถื่าย่ทีอด
คำว้ามีรู้ด้านสุุข็ภาพีสุัต่ว้์และการป็�องกันโรคำแก่บัุคำลากรที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

GFPT ม้่งเนิ�นิกี่�รเลี�ยงไกี่่เนิื�อติ�มห่ลักี่สวัสดิภ�พสัติว์

ไก่เนิื้อข็องบรษัิัทฯ ไดำ้รบั 
ก�รปฏิบัติิติ�มสวัสดำิภ�พื่
สัติว์ป่ก สำ�หรบัก�รผลิติไก ่

เพ่ืื่อส่งออก (Genesis GAP)

Animal Welfare

เสรมิสร�้งสภ�พื่แวดำล้อมท่่ดำ่
ในิโรงเรอืนิดำ้วยอุปกรณ์ติ่�งๆ 
เพ่ืื่อให้ไก่ไดำ้แสดำงพื่ฤติิกรรม

ติ�มธุรรมช�ติิ

Farm Enrichment

เล่้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ 
ในิโรงเรอืนิปิดำปรบัอ�ก�ศ 
ดำ้วยระบบคำว�มปลอดำภัย 

ท�งช่วภ�พื่

Closed House with  
Evaporative System

ปร�ศจ�กก�รใช้ฮอรโ์มนิ 
เพ่ืื่อก�รเรง่ก�รเจรญิเติิบโติ

Free of Growth 
Hormone

ย้ดำหลักสวัสดำิภ�พื่สัติว์ ภ�ยใติ้
ก�รคำวบคำุมดำูแลอย่�งใกล้ชิดำ
ข็องสัติวแพื่ทย์คำวบคำุมฟ�รม์

Animal Care
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79ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ห่ลักี่สวัสดิภ�พสัติว์ 

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญในเรื�องสุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์ในการดำาเนินธุ์ุรกิจมีาอย่่างต่่อเน่�อง ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ข็องบัริษััทีฯ ได้ป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานการ
ป็ฏิบััต่ิทีางการเกษัต่รที้�ด้สุำาหรับัสุัต่ว้์ (Good Agriculture Practices: GAP) ต่ลอดจนมีาต่รฐานสุินคำ้าเกษัต่รที้�เก้�ย่ว้กับัการป็ฏิบััต่ิที้�ด้ทีางด้าน
สุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์ การข็นสุ่งสุัต่ว้์ทีางบักข็องสุำานักงานมีาต่รฐานสุินคำ้าเกษัต่รและอาหารแห่งชาต่ิ กระทีรว้งเกษัต่รและสุหกรณ์

บัริษััทีฯ ย่ังได้รับัการรับัรองระบับัการจัดการสุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์ป็ีกสุำาหรับัการผลิต่ไก่เพี่�อสุ่งออกต่ามีมีาต่รฐาน Genesis GAP ซ่�งเป็็นมีาต่รฐาน
ข็องกลุ่มีสุหภาพียุ่โรป็ และมีาต่รฐานคำู่คำ้าสุำาหรับัการผลิต่เน่�อไก่เพี่�อการสุ่งออกต่ลอดห่ว้งโซ่อุป็ทีาน ภาย่ใต่้มีาต่รฐานดังกล่าว้บัริษััทีฯ ได้ดำาเนิน
การทีกุข็ั�นต่อนโดย่คำำานง่ถืง่คำว้ามีสุขุ็ข็องไกต่่ลอดระย่ะเว้ลาการเล้�ย่ง เป็น็ต่น้ว้า่ ไกท่ี้�เล้�ย่งจะต่อ้งมีอ้สิุระจากคำว้ามีหวิ้และกระหาย่ (มีร้ะบับัการเล้�ย่ง
ที้�ให้อาหารและน�ำาเพี้ย่งพีอ) มี้อิสุระจากคำว้ามีอ่ดอัด (สุภาพีแว้ดล้อมีโรงเรือนมี้คำว้ามีเหมีาะสุมี กว้้างข็ว้าง) มี้อิสุระจากคำว้ามีเจ็บัป็ว้ด บัาดเจ็บั 
หรือเป็็นโรคำ (มี้ระบับัการป็�องกันโรคำที้�ด้ การจับัไก่แต่่ละคำรั�งเป็็นไป็อย่่างนุ่มีนว้ล) มี้อิสุระในการเป็็นอยู่่อย่่างธุ์รรมีชาต่ิ มี้อิสุระจากคำว้ามีกลัว้และ
กังว้ล (ด้ว้ย่สุภาว้ะการเล้�ย่งดูที้�ไมี่ทีำาให้เกิดคำว้ามีทีุกข็์ทีรมีานทีางจิต่ใจ เช่น ระหว้่างการจับัไก่ก่อนเข็้าโรงเชือด)

จากการป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎระเบั้ย่บัและมีาต่รฐานการป็ฏิบััต่ิข็องกรมีป็ศุสุัต่ว้์ กระทีรว้งเกษัต่รและสุหกรณ์ รว้มีถื่งกฎระเบั้ย่บัและมีาต่รฐานสุากล
ด้านสุว้ัสุดิภาพีสุัต่ว้์อย่่างเคำร่งคำรัด ซ่�งมี้หลักเกณฑ์คำรอบัคำลุมีต่ั�งแต่่การเล่อกสุถืานที้� การจัดหาอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุุข็ภาพีและ
การป็�องกันโรคำ การจับัหรือการเก็บัเก้�ย่ว้ผลผลิต่ การข็นสุ่ง สุุข็อนามีัย่ฟาร์มี การจดบัันที่กข็้อมีูล และการฝึกอบัรมีพีนักงานนั�น บัริษััทีฯ จ่งมีั�นใจ
และรับัรองได้ว้่าผลิต่ภัณฑ์ข็องบัริษััทีฯ มีาจากฟาร์มีที้�มี้คำุณภาพี ถืูกสุุข็อนามีัย่ ป็ราศจากย่าป็ฏิชีว้นะและสุารต่กคำ้าง ไมี่มี้การใช้ฮ่อร์โมีนเร่งการ
เจริญเต่ิบัโต่ ป็ลอดภัย่ต่่อผู้บัริโภคำทีั�งในและต่่างป็ระเทีศ

ห่ลักี่สวัสดิภ�พสัติว์ 5 ประกี่�ร (Five Freedoms)

1. อิสระจ�กคำว�มหิว และคำว�มกระห�ย
ไก่ท่่เล่้ยงมู่อิสระจากความูหิว กระหาย และการให้อาหารไก่ท่่ถืูกต่้องต่ามู
หลักโภชุนาการ ท่่ดู่

2. อิสระจ�กคำว�มรูส้้ก ไม่สบ�ย
ไก่ท่่เล่้ยงมู่อิสระจากความูไมู่สะดูวกสบาย อันเน่่องมูาจากสภาวะแวดูล้อมู 
มู่การระบายอากาศในโรงเร่อนท่่ดู่และไมู่เล่้ยงเบ่ยดูเส่ยดูหนาแน่นจนเกินไปั

3. อิสระจ�กคำว�มเจ็บปวดำ บ�ดำเจ็บ และเป็นิโรคำ
ไก่ท่่เล่้ยงมู่อิสระจากความูเจ็บปัวดู การบาดูเจ็บ หร่อเป็ันโรค โดูยมู่ระบบการ
ป้ัองกันโรคท่่ดู่ และใชุ้อุปักรณ์อย่างเหมูาะสมู 

4. อิสระในิก�รแสดำง พื่ฤติิกรรมติ�มปกติิ
ไก่ท่่เล่้ยงมู่อิสระการเป็ันอยู่อย่างธุรรมูชุาต่ิ และมู่ความูสบายต่ามูธุรรมูชุาต่ิ
ข้องไก่

5. อิสระจ�กคำว�มกลัว และคำว�มทุกข็์
ไก่ท่่เล่้ยงมู่อิสระจากความูกลัวและความูทุกข้์ทรมูาน ดู้วยสภาวะการเล่้ยง
ดููท่่ไมู่ทำาให้เกิดูความูทุกข้์ทรมูานทางจิต่ใจ
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ระบับัคำว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ
บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญเรื�องระบับัคำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางชีว้ภาพีเพี่�อใช้เป็็นมีาต่รการป็�องกันโรคำระบัาดสุัต่ว้์ โดย่จัดให้มี้การบัริหารจัดการ 

สุุข็อนามีัย่อย่่างเข็้มีงว้ดในทีุกข็ั�นต่อน เช่น

ก�รเล่�ยงไก่เนิื�อ 

บัริษััทีฯ ใช้เทีคำโนโลย่้โรงเรือนป็ิดป็รับัอากาศ (Evaporative 
Cooling System) มี้ระบับัการให้อาหารและนำ�าอัต่โนมีัต่ิ มี้ระบับั
การระบัาย่อากาศและสุามีารถืป็�องกันสุัต่ว้์พีาหะนำาโรคำต่่างๆ 
ต่ลอดจนนำาระบับักล้องว้งจรป็ิดเข็้ามีาใช้ในการดูแลคำว้ามีเป็็น
อยู่่ข็องไก่เน่�อ

อ�ห�รไก่ 

บัริษััทีฯ มี้ผู้เชี�ย่ว้ชาญด้านโภชนาการอาหารสุัต่ว้์เพี่�อ
ทีำาการว้ิจัย่และพีัฒนาสุูต่รอาหารสุัต่ว้์ มี้ระบับัการผลิต่อาหาร
สุตั่ว้ท์ี้�ทีนัสุมียั่ คำว้บัคำมุีดว้้ย่คำอมีพีวิ้เต่อร ์ผลติ่ภณัฑอ์าหารสุตั่ว้์
จง่มีค้ำณุภาพีต่รงต่ามีคำว้ามีต่อ้งการและคำว้ามีป็ลอดภยั่ต่อ่สุตั่ว้์
ในแต่่ละช่ว้งอายุ่
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บุคำคำลและย�นิพื่�หนิะ

บัริษััทีฯ ได้กำาหนดระเบั้ย่บัข็้อบัังคำับัอย่่างเข็้มีงว้ดสุำาหรับั
การเข็้าฟาร์มีข็องบัุคำลากรและย่านพีาหนะ ซ่�งอนุญาต่ให้เข็้า-
ออกได้เฉพีาะบัุคำลากรและย่านพีาหนะที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการเล้�ย่ง
ไก่และพี่�นที้�ที้�เล้�ย่งไก่เที่านั�น โดย่บัุคำลากรที้�จะเข็้าฟาร์มีเล้�ย่ง
ไกจ่ะต่อ้งผา่นนำ�าย่าฆา่เชื�อ อาบันำ�าสุระผมี และเป็ล้�ย่นชดุที้�ทีาง
ฟาร์มีจัดเต่รีย่มีไว้้ สุ่ว้นย่านพีาหนะต่้องผ่านการฆ่าเชื�อเช่น
เด้ย่ว้กัน เพี่�อมีั�นใจได้ว้่าจะไมี่มี้พีาหะนำาโรคำ ฝุ�นละออง และ
สุิ�งป็นเป็ื้อนจากภาย่นอกเข็้าไป็ทีำาอันต่ราย่ และก่อให้เกิดโรคำ
กับัสุัต่ว้์เล้�ย่งภาย่ในฟาร์มี

ระบับัคำอมพ�รท์เมนิติ์
เพี่�อเป็็นการป็�องกันคำว้ามีเสุ้�ย่งในการเกิดไข็้หว้ัดนก บัริษััทีฯ ได้

ป็ฏิบััต่ิต่ามีป็ระกาศข็องกรมีป็ศุสุัต่ว้์เรื�องระบับัคำอมีพีาร์ทีเมีนต่์ใน
อุต่สุาหกรรมีสุัต่ว้์ป็ีกไทีย่ พี.ศ. 2554 ดังน้�

• จัดให้มี้มีาต่รฐานการจัดการด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่ทีางชีว้ภาพี 
(Biosecurity Management) ต่ามีหลักการว้ิเคำราะห์อันต่ราย่
และจุดว้ิกฤต่ท้ี�ต่้องคำว้บัคุำมีหรือ HACCP สุำาหรับัโรคำไข็้หว้ัดนก

• มี้การเฝ�าระว้ังโรคำไข็้หว้ัดนกในฟาร์มี และพ่ี�นท้ี�กันชนในรัศมี้ 1 
กิโลเมีต่รรอบัฟาร์มี (Surveillance)

• มี้การคำว้บัคำุมีโรคำไข็้หว้ัดนกในฟาร์มี และพ่ี�นท้ี�กันชนในรัศมี้ 1 
กิโลเมีต่รรอบัฟาร์มี

• จัดให้มี้ระบับัการต่รว้จสุอบัย่้อนกลับั (Traceability)
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ม�ติรฐ�นิส�กลท่�ใช้ในิก�รรับรอง 
คำว�มส�ม�รถืข็องห้องปฏิบัติิก�รทดำสอบและสอบเท่ยบ

ISO/IEC 
17025

โรงง�นิแปรรูปเนิื�อไกี่่

โรงงานแป็รรปู็เน่�อไกม่ีค้ำว้ามีสุำาคำญัมีากเน่�องจากเป็น็ป็ลาย่ทีางใน
การผลิต่เพี่�อสุ่งมีอบัให้แก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำ ดังนั�น คำว้ามีป็ลอดภัย่
อาหารและคำุณภาพีเน่�อไก่จ่งได้รับัการคำว้บัคำุมีดูแลอย่่างเข็้มีงว้ดในทีุก
ข็ั�นต่อนการผลิต่ก่อนสุ่งผลิต่ภัณฑ์ไป็ย่ังลูกคำ้าและผู้บัริโภคำ นอกจาก
การมี้ระบับัคำว้บัคำุมีคำุณภาพีด้ว้ย่มีาต่รฐานการผลิต่อาหารสุากล เช่น 
GMP HACCP ฯลฯ บัริษััทีฯ จัดให้มี้ฝ�าย่ห้องป็ฏิบััต่ิการ ซ่�งป็ระกอบั
ด้ว้ย่ “ห้องป็ฏิบััต่ิการทีางเคำมี้” เพี่�อทีดสุอบัสุารต่กคำ้าง ย่าฆ่าแมีลง 
คำุณคำ่าทีางโภชนาการและสุารเคำมี้ต่่างๆ และ “ห้องป็ฏิบััต่ิการทีาง
จุลชีว้ว้ิทีย่า” เพี่�อทีดสุอบัเชื�อจุลินทีรีย่์ที้�ก่อโรคำและจุลินทีรีย่์ที้�บั่งชี�ถื่ง
สุุข็ลักษัณะข็องผลิต่ภัณฑ์และสุาย่การผลิต่ การต่กคำ้างข็องย่าป็ฏิชีว้นะ 
เพี่�อสุร้างคำว้ามีมีั�นใจแก่ลูกคำ้าและผู้บัริโภคำถื่งคำุณภาพีและคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ โดย่ฝ�าย่ห้องป็ฏิบััต่ิการได้รับัการรับัรองมีาต่รฐาน ISO/IEC 
17025: 2017 ซ่�งเป็็นมีาต่รฐานสุากลที้�ใช้ในการรับัรองคำว้ามีสุามีารถื
ข็องห้องป็ฏิบััต่ิการทีดสุอบัและสุอบัเที้ย่บั จากนั�นได้มี้การข็ย่าย่งาน 
และข็ย่าย่ข็อบัข็า่ย่การรบััรองเพีิ�มีข็่�นเรื�อย่มีา ซ่�งฝ�าย่หอ้งป็ฏบิัตั่กิารข็อง 
บัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองคำว้ามีสุามีารถืรว้มีทีั�งสุิ�น 78 ว้ิธุ์ีการทีดสุอบั  
ใน 20 ป็ระเภทีต่ัว้อย่่าง โดย่เป็็นการมีุ่งเน้นในว้ิธุ์ีการทีดสุอบัที้�ให้ผล
การทีดสุอบัที้�รว้ดเร็ว้ เพี่�อช่ว้ย่ลดระย่ะเว้ลาที้�ต่้องจัดเก็บัสุินคำ้า และย่ัง
ได้มี้การพีัฒนาว้ิธุ์ีการทีดสุอบัข็่�นใหมี่ที้�ลดการใช้สุารเคำมี้ เพี่�อลดภาระ
การจัดการสุารเคำมี้ และลดป็ัญหาสุิ�งแว้ดล้อมีแต่่ย่ังคำงไว้้ซ่�งผลการ
ทีดสุอบัที้�ถืูกต่้อง แมี่นย่ำาเช่นเดิมี

นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังได้รับัการข็่�นทีะเบั้ย่นห้องป็ฏิบััต่ิการที้�มี้
คำว้ามีสุามีารถืต่ามีข็้อกำาหนดคำุณภาพีต่ามีมีาต่รฐานสุากล ISO/IEC 
17025: 2017 ข็องสุำานักงานมีาต่รฐานสุินคำ้าเกษัต่รและอาหารแห่ง
ชาต่ ิ(มีกอช.) และไดร้บััการข็่�นทีะเบัย้่นเป็น็หอ้งป็ฏบิัตั่กิารที้�รบััการถืา่ย่
โอนภารกิจด้านการว้ิเคำราะห์สุินคำ้าป็ศุสุัต่ว้์ ข็องกรมีป็ศุสุัต่ว้์ กระทีรว้ง
เกษัต่รและสุหกรณ์ ทีำาให้บัริษััทีฯ สุามีารถืใช้ผลการทีดสุอบัสุินคำ้าที้�
ออกโดย่ห้องป็ฏิบััต่ิการเพี่�อป็ระกอบัการข็อ Health Certificate จาก
กรมีป็ศุสุัต่ว้์ได้

ตรวจสอบอุณหภูมิ, ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

ตรวจสอบน้ำหนัก, สารปนเป��อน

ไก�สด

ตรวจสอบอุณหภูมิ

ช�้นส�วนไก�

ตรวจสอบสุขภาพ

ไก�เนื้อ

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ�
บรรจุกล�อง

QUALITY

ตรวจสอบโลหะ, สิ่งแปลกปลอม
บรรจุภัณฑ�

CONTROL
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ระบับัการต่รว้จสุอบัย่้อนกลับั เป็็นกลไกที้�สุำาคำัญในการต่อบัสุนอง
คำว้ามีคำาดหว้ังข็องลูกคำ้าและผู้บัริโภคำถื่งผลิต่ภัณฑ์และบัริการที้�มี้
คำุณภาพีและป็ลอดภัย่ รว้มีถื่งเป็็นเคำรื�องย่่นย่ันข็ีดคำว้ามีสุามีารถืข็อง
การดำาเนินธุ์ุรกิจในระดับัสุากล โดย่ผลิต่ภัณฑ์ข็องบัริษััทีฯ สุามีารถื
ต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัได้ในทีุกข็ั�นต่อน (Traceability) ด้ว้ย่การเชื�อมีโย่ง
ข็้อมีูลจากเทีคำโนโลย่้การผลิต่ข็องโรงงานอาหารสุัต่ว้์เข็้ากับัการจัดการ
ฟารม์ีที้�ทีนัสุมียั่ และผสุานต่อ่กบััการผลติ่ข็องโรงงานอาหารแป็รรปู็ที้�ได้
มีาต่รฐานสุากล ทีำาให้สุามีารถืต่รว้จสุอบัย่้อนกลับัได้จากผลิต่ภัณฑ์ไป็
ย่ังกระบัว้นการผลิต่จนถื่งต่้นทีางแหล่งที้�มีาข็องว้ัต่ถืุดิบั

ข็ณะเด้ย่ว้กัน บัริษััทีฯ ย่ังได้นำาระบับัเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศ
เชื�อมีโย่งผลิต่ภัณฑ์จากโรงงาน เข็้ากับักระบัว้นการข็นสุ่งและกระจาย่
สุนิคำา้สุูล่กูคำา้ และผูบ้ัรโิภคำ จง่ทีำาใหสุ้ามีารถืต่ดิต่ามีสุถืานภาพีผลติ่ภณัฑ ์
ณ จดุใดๆ ในหว่้งโซอ่าหาร โดย่หากพีบัว้า่มีป้็ญัหาใดๆ เกดิข็่�นกบััลกูคำา้
และผู้บัริโภคำ อันมี้สุาเหตุ่มีาจากผลิต่ภัณฑ์ข็องบัริษััทีฯ ทีางบัริษััทีฯ จะ
ทีำาการเรีย่กคำ่นผลิต่ภัณฑ์ได้อย่่างเป็็นระบับั ถืูกต่้อง และรว้ดเร็ว้  
ผูบ้ัรโิภคำจง่มีั�นใจไดว้้า่ผลติ่ภณัฑม์ีค้ำว้ามีป็ลอดภยั่ต่อ่การบัรโิภคำ 100%

ติรวจสอบัย�อนิกี่ลับัได� 
จ�กี่แห่ล่งที�ม�กี่่อนิถืึงมือผู�บัรโิภคำ

จากคำว้ามีต่ั�งใจ เอาใจใสุ่ทีุกข็ั�นต่อนกระบัว้นการผลิต่ให้ได้
มีาต่รฐานสุากล ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ได้รับัการต่อบัรับัที้�ด้
จากลูกคำ้าทีั�งในและต่่างป็ระเทีศมีาโดย่ต่ลอด ป็ระกอบักับัระดับัคำว้ามี
พี่งพีอใจข็องลูกคำ้าที้�อยู่่ในระดับัสุูง นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังมี้การจัดการ
ข็้อร้องเรีย่นข็องลูกคำ้า เพี่�อสุ่งมีอบัสุินคำ้าที้�ด้และมี้คำุณภาพีให้แก่ลูกคำ้า

ผลสำ�รวจคำว�มพ้ื่งพื่อใจข็องลูกคำ้� 
ทั�งในิประเทศและลูกคำ้�ติ่�งประเทศเฉล่�ย (%)

คู่ค้า / ลูกค้า
บาร�โค�ด Lot Number 

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป

วัตถุดิบ

อาหารไก่

ฟารม์ไก่เนื้อ

ผลิตภัณฑ์ไก่สด

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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 3. กี่�รจัดกี่�รด��นิคำว�มยั�งยืนิในิมิติิสิ�งแวดล�อม

นิโยบั�ยสิ�งแวดล�อม
บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่ที้�จะป็ฏิบััต่ิเพี่�อให้บัรรลุถื่งป็รัชญา บัริษััทีฯ มีุ่งเน้นผลิต่และบัริการอย่่างมี้คำุณภาพี ต่ระหนักถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องการใช้

ทีรัพีย่ากรธุ์รรมีชาต่ิต่ลอดจนผลกระทีบัต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี ภาย่ใต่้บัริบัทีข็องบัริษััทีฯ จ่งแสุดงเจต่จำานงที้�จะบัริหารจัดการด้านสุิ�งแว้ดล้อมีไว้้ ดังน้� 
“ลดการใชิ้ทรัพยากร ปกป้องส้ิ่งแวิดล้อม ปฏิิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วิมส้ร้างจิตส้ำานึกรักษ์ส้ิ่งแวิดล้อม และรับผิดชิอบต่อส้ังคม” 
สุามีารถืดูราย่ละเอ้ย่ดเพีิ�มีเต่ิมีได้ที้�เว้็บัไซต่์บัริษััทีฯ https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg 

นิโยบั�ยกี่�รส่งเสรมิให่�มีกี่�รใช�
ทรพัย�กี่รอย่�งมีประสิทธภิ�พ 

บัริษััทีฯ สุ่งเสุริมีให้ กรรมีการ ผู้บัริหาร และพีนักงานทีุกระดับั 
ในองคำ์กรใช้ทีรัพีย่ากรอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี เหมีาะสุมีและเพี้ย่งพีอ 
และเกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุด รว้มีถื่งสุ่�อสุาร ให้คำว้ามีรู้ สุนับัสุนุนและสุร้าง
จิต่สุำาน่กแก่พีนักงาน รว้มีถื่งผู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้องทีุกฝ�าย่ ในการบัริหารการใช้
ทีรัพีย่ากรที้�มี้อยู่่ให้เกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุดแก่องคำ์กร  

นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังได้กำาหนดโคำรงสุร้างการบัริหารงานด้านสุิ�ง
แว้ดล้อมี เพี่�อผลักดันการดำาเนินการต่ามีนโย่บัาย่อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี 
กำาหนดให้ทีุกหน่ว้ย่งานต่้องดำาเนินงานต่ามีบัทีบัาทีหน้าที้�และต่ามี
กฎหมีาย่กำาหนด จากนโย่บัาย่สุู่การป็ฏิบััต่ิด้านสุิ�งแว้ดล้อมี  

บัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองระบับัมีาต่รฐานการจัดการด้านสุิ�ง
แว้ดล้อมี ISO 14001 โดย่บัริษััทีฯ ต่รว้จป็ระเมีินอิสุระด้านการจัดการ
พีลงังานต่ามีระบับัมีาต่รฐานสุากล และสุนบััสุนนุใหม้ีก้ารสุ่�อสุารถืง่การ
ดำาเนนิธุ์รุกจิภาย่ใต่ม้ีาต่รฐานสุิ�งแว้ดลอ้มีผา่นชอ่งทีางการสุ่�อสุารต่า่งๆ 
ทีั�งภาย่ในองคำ์กรและสุู่สุาธุ์ารณชนภาย่นอก 

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมีและโคำรงการที้�เก้�ย่ว้กับัการ
จัดการด้านสุิ�งแว้ดล้อมี ดังน้�

ทรพัย�กี่รนิำ�

ทีรัพีย่ากรน�ำาเป็็นสุิ�งสุำาคำัญในกระบัว้นการผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ 
บัริษััทีฯ ได้มี้แบับัแผนการกำาหนดป็ริมีาณการใช้น�ำาอย่่างเหมีาะสุมีใน
ทีุกข็ั�นต่อนการผลิต่ มี้ระบับัการจัดเก็บัข็้อมีูลป็ริมีาณการใช้น�ำาเพี่�อนำา
มีาว้ิเคำราะห์และว้างแผนคำว้บัคำุมีการใช้น�ำาอย่่างต่่อเน่�อง รว้มีถื่งการ
ป็รบััป็รงุกระบัว้นการผลิต่ คำว้บัคำู่ไป็กับัการว้ิจัย่และพีัฒนาว้ิธุ์ีการ ระบับั 
หรอืเทีคำโนโลย่ก้ารผลติ่ เพี่�อลดป็รมิีาณการใชน้�ำา หรอืเพีิ�มีป็ระสุทิีธุ์ภิาพี
การใช้น�ำาให้คำุ้มีคำ่ามีากที้�สุุด

โดย่ในการใช้น�ำาเพี่�อการผลิต่และการอุป็โภคำข็องบัริษััทีฯ มี้การใช้
น�ำาทีั�งจากน�ำาป็ระป็าและน�ำาบัาดาล โดย่บัริษััทีฯ ได้รับัใบัอนุญาต่ใช้น�ำา
บัาดาลจากสุำานักคำว้บัคำุมีกิจการน�ำาบัาดาล กรมีทีรัพีย่ากรน�ำาบัาดาล 
เพี่�อป็ระกอบัธุ์ุรกิจอุต่สุาหกรรมี ในป็ริมีาณรว้มีว้ันละไมี่เกิน 3,500 
ลูกบัาศก์เมีต่ร สุามีารถืแสุดงเป็็นสุัดสุ่ว้นการใช้น�ำาจากแหล่งน�ำาต่่างๆ 
ป็ระจำาป็ี 2564 ดังน้�

กี่�รจัดกี่�รทรพัย�กี่รและสิ�งแวดล�อม

บัริษััทีฯ มีุ่งเน้นให้มี้การใช้ทีรัพีย่ากรอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและ
ให้เกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุด เพีราะถื่อเป็็นต่้นทีุนและต่้นทีางที้�สุำาคำัญข็อง
กระบัว้นการผลิต่แบับัคำรบัว้งจร ข็ณะเด้ย่ว้กันเพี่�อร่ว้มีบัรรเทีาผลกระ
ทีบัด้านสุิ�งแว้ดลอ้มี และการเป็ล้�ย่นแป็ลงสุภาพีภมูีอิากาศข็องโลกดว้้ย่

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

สัดำส่วนิก�รใช้นิำ�จ�กแหล่งนิำ�ติ่�งๆ 
และปริม�ณก�รใช้นิำ�ประป�และนิำ�บ�ดำ�ล ในิปี 2564 (%)

น้ำบาดาล

น้ำประปา

24

76

https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg


รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
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85ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้ป็ริมีาณการใช้น�ำาจำานว้น 2.05 ล้านลูกบัาศก์
เมีต่ร ซ่�งเพีิ�มีข็่�น 9.28% เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 2563 เน่�องจากมี้การใช้น�ำาใน
กระบัว้นการผลิต่เพีิ�มีมีากข็่�น อ้กทีั�งจากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุ
โคำว้ิด-19 ทีำาให้มี้การทีำาคำว้ามีสุะอาดในทีุกๆ ข็ั�นต่อนการผลิต่ที้�เพีิ�มี
มีากข็่�น สุ่งผลให้การใช้น�ำาเพีิ�มีข็่�นต่ามีไป็ด้ว้ย่

ก�รใช้พื่ลังง�นิไฟฟ้�

พลังง�นิ

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัการใช้พีลังงานอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี
และการอนุรักษั์พีลังงานมีาอย่่างต่่อเน่�องมี้ระบับัการจัดเก็บัข็้อมีูลการ
ใช้พีลังงานข็องกระบัว้นการผลิต่เพี่�อการว้ิเคำราะห์และว้างแผนการ
คำว้บัคำุมีการใช้พีลังงาน ข็ณะเด้ย่ว้กันย่ังได้ออกแบับัเคำรื�องจักรอุป็กรณ์
และกระบัว้นการผลิต่ให้มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีสุูงสุุดและใช้พีลังงานน้อย่ที้�สุุด

นอกจากน้� บัริษััทีฯ ได้รณรงคำ์และสุ่งเสุริมีการป็ระหย่ัดพีลังงาน
ทีางอ้อมี เช่น การใช้ระบับัป็ระชุมีทีางไกลทีางจอภาพี (หรือ VDO 
Conference), มี้การคำว้บัคำุมีป็ริมีาณการใช้ไฟฟ�าในกระบัว้นการผลิต่ 
โดย่การลดคำ่าไฟฟ�าในโรงงาน และมี้มีาต่รการในการเป็ล้�ย่น Bare 
Compressor แทีนเคำรื�องเดิมี ซ่�งมี้เป็ล้�ย่นในสุ่ว้นอ่�นๆ ที้�ทีำาต่่อ
เน่�องจากป็ีที้�แล้ว้ เพี่�อเพีิ�มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการป็ระหย่ัดพีลังงานไฟฟ�า
และคำ่าใช้จ่าย่ รว้มีถื่งลดผลกระทีบัทีางด้านสุิ�งแว้ดล้อมีอ้กด้ว้ย่ 

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้ป็ริมีาณการใช้ไฟฟ�าจำานว้น 62.90 
ล้านกิโลว้ัต่ต่์-ชั�ว้โมีง เพีิ�มีข็่�น 8.09% จากป็ีก่อน เน่�องจากมี้การผลิต่
เพีิ�มีข็่�น ทีำาใหม้ีก้ารใชป้็รมิีาณไฟฟ�าในสุว่้นข็องไลนก์ารผลติ่เพีิ�มีมีากข็่�น
ต่ามีไป็ด้ว้ย่ ซ่�งป็ริมีาณการใช้ไฟฟ�าสุ่ว้นใหญ่ 67% ใช้ในระบับัทีำาคำว้ามี
เย่็น เพี่�อเก็บัรักษัาสุินคำ้า และ 20% ใช้ในกระบัว้นการผลิต่

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

ปริม�ณก�รใช้นิำ�

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

9.28%
เมื่อเทียบปร�มาณการใช�น้ำ 
ป� 2563

เพ่ิมขึ้น

256425632562

1.875
2.0492.078

14.51 14.48
15.59

การใช�พลังงานไฟฟ�า (ล�านกิโลวัตต�-ชั่วโมง)
การใช�พลังงานไฟฟ�า (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) /ปร�มาณผลผลิต(กก)

8.09%
เมื่อเทียบปร�มาณการใช�ไฟฟ�า
ป� 2563

เพ่ิมขึ้น

63
58

63

256425632562

0.44
0.45

0.48

สัดำส่วนิก�รใช้พื่ลังง�นิไฟฟ้�แยกติ�มระบบ ในิปี 2564

ทำความเย็น การผลิต อื่นๆ ปรับอากาศสำนักงาน แสงสว�าง

1%67% 20% 7% 5%
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86 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กี่�รจัดกี่�รมลพิษัและของเสีย
มลพิษัท�งอ�กี่�ศิ 

บัริษััทีฯ มี้ระบับักำาจัดมีลพีิษัก่อนป็ล่อย่ออกสุู่ภาย่นอกโรงงาน มี้
การต่ิดต่ามี ป็ระเมีินผลการต่รว้จว้ัดคำ่ามีลพีิษัที้�ป็ล่อย่ออกสุู่ภาย่นอก 
โดย่มี้เป็�าหมีาย่ว้่าการป็ล่อย่มีลพีิษัออกสุู่ภาย่นอกโรงงานจะต่้อง
ต่�ำากว้่าเกณฑ์ที้�กฎหมีาย่กำาหนด โดย่ผู้ที้�รับัอนุญาต่จากกรมีโรงงาน
อุต่สุาหกรรมีจะทีำาการต่รว้จว้ัด ป็ีละ 2 คำรั�ง โดย่ในป็ี 2564 ผลการ
ต่รว้จว้ัดป็ริมีาณการป็ล่อย่สุารเจือป็นในอากาศทีั�งป็ริมีาณฝุ�น ซัลเฟอร์
ไดออกไซด ์ และไนโต่รเจนออกไซด ์พีบัว้า่ระบับักำาจดัมีลพีษิัทีางอากาศ
ข็องโรงงานมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี ทีำาให้ป็ริมีาณมีลพีิษัที้�ป็ล่อย่ออกสุู่ภาย่นอก

เป็็นไป็ต่ามีเป็�าหมีาย่

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 305-7  มลพิษัท�งเสียง 

บัริษััทีฯ มี้การต่รว้จว้ัดคำุณภาพีเสุ้ย่งในบัรรย่ากาศ (Ambient 
noise measurement) เพี่�อว้ัดระดับัคำว้ามีดังเสุ้ย่งจากโรงงานเฉล้�ย่ 
24 ชั�ว้โมีง และว้ัดระดับัเสุ้ย่งรบักว้น โดย่ระดับัคำว้ามีดังเสุ้ย่งที้�ป็ล่อย่
ออกสุู่ภาย่นอกให้เป็็นไป็ต่ามีที้�กฎหมีาย่กำาหนด ดำาเนินการต่รว้จว้ัด
โดย่ผู้รับัอนุญาต่จากกรมีโรงงานอุต่สุาหกรรมี โดย่ในป็ี 2564 ผลการ
ต่รว้จว้ัดระดับัคำว้ามีดังเสุ้ย่งจากโรงงานเฉล้�ย่ 24 ชั�ว้โมีง และระดับั
เสุย้่งรบักว้น พีบัว้า่ทีกุจดุต่รว้จว้ดัมีค้ำา่อยู่ใ่นเกณฑม์ีาต่รฐานที้�กฎหมีาย่
กำาหนดไว้้ทีั�งหมีด

ผลก�รติรวจวัดำปริม�ณก�รปล่อยส�รเจือปนิในิอ�ก�ศ ผลก�รติรวจวัดำคำุณภ�พื่เส่ยงในิบรรย�ก�ศ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความดังและเสียงรบกวน

บร�เวณหน�าโรงงาน บร�เวณหลังโรงงาน

ระดับความดังเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq) ระดับเสียงรบกวน (dBA)
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60
66 66

62
67

7
5

เกณฑ�มาตรฐาน 70 เกณฑ�มาตรฐาน 10

10 999

25642562 2563 256425632562

ปริมาณฝุ่น (mg/m3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)

ปรมิาณฝุ่น

256425632562

เกณฑ�มาตรฐาน 320

256425632562

เกณฑ�มาตรฐาน 60

256425632562

เกณฑ�มาตรฐาน 200

46

171

180

308
48

317

2
4

2

41.77%
ปร�มาณฝุ�นอยู�ในเกณฑ�มาตรฐาน

ลดลง

กี่�รอนิ้รกัี่ษ์ัพลังง�นิ

บัริษััทีฯ ได้กำาหนดนโย่บัาย่อนุรักษั์พีลังงาน เพี่�อใช้เป็็นแนว้ทีาง
ในการดำาเนินงานด้านพีลังงาน เพี่�อให้เกิดป็ระสุิทีธุ์ิภาพี และป็ระโย่ชน์
สุูงสุุด โดย่กำาหนดให้การอนุรักษั์พีลังงานเป็็นสุ่ว้นหน่�งข็องการดำาเนิน
งานบัริษััทีฯ ดำาเนินการป็รับัป็รุงป็ระสุิทีธุ์ิภาพีการใช้ทีรัพีย่ากรอย่่างต่่อ
เน่�องใหเ้หมีาะสุมีกบััธุ์รุกจิ กำาหนดแผนเป็�าหมีาย่และมีาต่รการอนรุกัษั์
พีลังงานในแต่่ละป็ี และสุ่�อสุารให้พีนักงานทีุกคำนเข็้าใจและป็ฏิบััต่ิได้
อย่่างถืูกต่้อง โดย่ถื่อว้่าการอนุรักษั์พีลังงานเป็็นคำว้ามีรับัผิดชอบัข็อง
ผู้บัริหารและพีนักงานทีุกคำน ที้�ต่้องร่ว้มีกันกำาหนดมีาต่รการ และให้
คำว้ามีร่ว้มีมี่อในการป็ฏิบััต่ิต่ามี ต่ลอดจนมี้การต่ิดต่ามีและราย่งานผล
ต่อ่คำณะทีำางานดา้นการจดัการพีลงังาน อก้ทีั�ง บัรษิัทัีฯ ใหก้ารสุนบััสุนนุ
ทีรัพีย่ากรด้านบัุคำลากร ด้านงบัป็ระมีาณ ด้านฝึกอบัรมี และอ่�นๆ ต่ามี
คำว้ามีเหมีาะสุมี เพี่�อป็รับัป็รุงพีัฒนางานด้านการจัดการพีลังงาน และ
ให้มี้การทีบัทีว้น ป็รับัป็รุงนโย่บัาย่ เป็�าหมีาย่ และแผนดำาเนินงานด้าน
พีลังงานเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี

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



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

87ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

มลพิษัท�งนิำ� 

บัริษััทีฯ มี้การคำว้บัคำุมีระบับับัำาบััดน�ำาเสุ้ย่ให้มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีต่ามี
เกณฑ์มีาต่รฐานข็องกฎหมีาย่กำาหนด รว้มีถื่งมี้เทีคำโนโลย่้ที้�เหมีาะสุมี
และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีสุูงในการบัำาบััดน�ำาเสุ้ย่ และมี้การต่ิดต่ามีและว้ัดผล
คำณุภาพีน�ำาทีิ�งกอ่นป็ลอ่ย่ออกสุูภ่าย่นอก โดย่มีก้ารใชร้ะบับัการบัำาบัดัน�ำา
เสุย้่ คำอ่ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated 
Sludge (AS) เพี่�อใหไ้ดค้ำณุภาพีน�ำาทีิ�งที้�เป็น็ไป็ต่ามีกฎหมีาย่กำาหนดและ
ไมีสุ่ง่ผลกระทีบัต่อ่ระบับันเิว้ศโดย่รว้มี นอกจากน้� ย่งัใหค้ำว้ามีสุำาคำญักบัั
การนำาน�ำาเสุ้ย่ที้�ผ่านการบัำาบััดแล้ว้หมีุนเว้ีย่นกลับัมีาใช้ใหมี่ แต่่เน่�อง
ด้ว้ย่มี้กฎหมีาย่เก้�ย่ว้กับัคำุณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องอาหาร และข็้อ
กำาหนดข็องลูกคำ้า จ่งทีำาให้มี้ข็้อจำากัดในการนำาน�ำากลับัมีาใช้ใหมี่ โดย่
ป็รมิีาณน�ำาเสุย้่ที้�เกดิจากกระบัว้นการผลติ่ และการอปุ็โภคำบัรโิภคำต่อ่ว้นั
เฉล้�ย่อยู่่ที้� 4,553 ลูกบัาศก์เมีต่ร / ว้ัน ซ่�งระบับับัำาบััดน�ำาเสุ้ย่ที้�บัริษััทีฯ 
มีอ้ยู่ม่ีค้ำว้ามีสุามีารถืรองรบััน�ำาเสุย้่ที้�เกดิข็่�นต่อ่ว้นัไดถ้ืง่ 7,000 ลกูบัาศก์
เมีต่ร / ว้ัน โดย่ป็ริมีาณน�ำาทีิ�งที้�ผ่านการบัำาบััดและผ่านเกณฑ์มีาต่รฐาน
น�ำาทีิ�งจะถืูกป็ล่อย่ออกเป็็นป็ริมีาณเฉล้�ย่ 3,600 ลูกบัาศก์เมีต่ร / ว้ัน 
และป็ริมีาณน�ำาทีิ�งที้�นำากลับัมีาใช้ใหมี่เฉล้�ย่ 134 ลูกบัาศก์เมีต่ร / ว้ัน

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

ของเสีย 

บัริษััทีฯ มี้การจัดการข็องเสุ้ย่แย่กต่ามีป็ระเภทีข็องเสุ้ย่ต่ามีที้�
กฎหมีาย่กำาหนด และมี้ระบับัป็�องกันการป็นเป็ื้อนสุิ�งแว้ดล้อมีต่ั�งแต่่
การจัดเก็บั การข็นสุ่ง และการกำาจัด อ้กทีั�งมี้ระบับับัริหารจัดการข็อง
เสุ้ย่อันต่ราย่ การคำัดแย่กข็องเสุ้ย่ในแต่่ละป็ระเภที ซ่�งรว้มีถื่งการจัดทีำา
ระบับัการจัดการภาย่ใน บััญชีป็ริมีาณข็องเสุ้ย่ที้�เกิดข็่�นในแต่่ละเด่อน 
การรว้บัรว้มีจัดเก็บัอย่่างถืูกว้ิธุ์ี การสุ่งไป็กำาจัดโดย่ผู้ที้�ได้รับัอนุญาต่
จากกรมีโรงงานอุต่สุาหกรรมี กระทีรว้งอุต่สุาหกรรมี ซ่�งสุามีารถืต่รว้จ
สุอบัย่้อนกลับัได้ทีั�งระบับังาน เช่น

• ขยะอันตราย 
เช่น Solvent ใช้แล้ว้, หลอดไฟเสุ่�อมีสุภาพี, ภาชนะป็นเป็ื้อน และ
น�ำามีนัหลอ่ล่�นใชแ้ลว้้ สุง่กำาจดักบัับัรษิัทัีที้�ไดร้บััอนญุาต่ต่ามีกฎหมีาย่ 
โดย่ว้ิธุ์ีการกำาจัดจะมี้ทีั�งนำามีารีไซเคำิล และฝังกลบั

• ขยะทั่วิไป (ไม่อันตราย) 
เช่น ถืุงพีลาสุต่ิก, กระดาษั, เศษัเหล็ก และเศษัสุแต่นเลสุ สุ่งกำาจัด
กับับัริษััทีที้�ได้รับัอนุญาต่ต่ามีกฎหมีาย่ เพี่�อนำาไป็รีไซเคำิล ทีั�งการคำัด
แย่กเพี่�อจำาหน่าย่ต่่อ ทีำาอาหารสุัต่ว้์ หมีักเพี่�อทีำาเป็็นป็ุ๋ย่ และอ่�นๆ
โดย่สุามีารถืสุรุป็ป็ริมีาณน�ำาหนักข็องเสุ้ย่ สุำาหรับัป็ี 2564 ได้ดังน้�

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

นอกจากน้�บัริษััทีฯ ย่ังมี้การสุ่งเสุริมีการใช้ทีรัพีย่ากรให้เกิด
ป็ระโย่ชน์สุูงสุุด โดย่มี้โคำรงการลดป็ริมีาณข็ย่ะจากถืุงพีลาสุต่ิก ซ่�ง
เป็็นโคำรงการรณรงคำ์ให้เกิดคำว้ามีระมีัดระว้ัง ลดคำว้ามีผิดพีลาดใน
การป็ฏิบััต่ิงานข็ั�นต่อนการบัรรจุสุินคำ้า เพี่�อลดต่้นทีุนที้�สุิ�นเป็ล่องและ
ป็ริมีาณข็ย่ะจากถืุงพีลาสุต่ิกได้ ซ่�งในป็ี 2564 มี้การป็รับัเป็ล้�ย่นการ
ดำาเนินงานในกระบัว้นการผลิต่ โดย่ลดการใช้ถืุงพีลาสุต่ิกในข็ั�นต่อน
การผลิต่ที้�ไมี่จำาเป็็น และมี้การใช้ถืังสุแต่นเลสุแทีนการใช้ถืุงพีลาสุต่ิก
ในสุ่ว้นข็องการผลิต่ชิ�นสุ่ว้นไก่ ทีำาให้ป็ริมีาณการใช้ถืุงพีลาสุต่ิกลดลง 
สุ่งผลให้มี้ถืุงทีิ�งที้�ลดลงต่ามีไป็ด้ว้ย่

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

21.88%
เมื่อเทียบปร�มาณของเสีย
ป� 2563

เพ่ิมขึ้น

256425632562

22

0.18
0.14

18

26

0.18
0.14

0.17

สรุปปริม�ณข็องเส่ย

จำ�นิวนิข็ยะถืุงพื่ล�สติิกติ่อปริม�ณผลผลิติสินิคำ้�

จำนวนถุงทิ้ง (พันใบ)
จำนวนถุงทิ้ง (ใบ) /ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

33.13%
เมื่อเทียบจำนวนขยะ
ถุงพลาสติก ป� 2563

ลดลง

256425632562

1,171

1,751

2,185

15.26
13.52

8.91

ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ไมี่มี้กรณ้พีิพีาทีทีางกฎหมีาย่
ในเรื�องการป็ล่อย่มีลพีิษัและข็องเสุ้ย่ หรือการเกิดผลกระทีบัต่่อ
สุิ�งแว้ดล้อมีจากการดำาเนินธุ์ุรกิจ รว้มีถื่งไมี่ได้ต่้องโทีษัป็รับัจาก
การละเมีิดกฎหมีาย่และข็้อบัังคำับัด้านสุิ�งแว้ดล้อมีแต่่อย่่างใด 
นอกจากน้� บัริษััทีฯ อยู่่ในระหว้่างเต่รีย่มีข็้อมีูลการป็ล่อย่ก๊าซเรือน
กระจก ต่ามีแนว้ทีางมีาต่รฐาน ISO14064-1 และ/หรอืแนว้ทีางข็อง 
องคำ์การบัริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบัก.) ซ่�งคำาดว้่าจะ
เป็ิดเผย่ข็้อมีูลได้ภาย่ในป็ี 2566

*มี้การป็รับัป็รุงต่ัว้เลข็ป็ี 2563 ต่ามีระบับัการจัดการฐานข็้อมูีลป็ัจจุบััน

(พัันใบ/ตััน)



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

88 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กี่�รปฏิิบััติิติ่อแรงง�นิอย่�งเป็นิธรรม

นิโยบั�ยด��นิแรงง�นิสัมพันิธ์

บัริษััทีฯ จะป็ฏิบััต่ิต่่อพีนักงานโดย่เที่าเที้ย่มีกันโดย่ไมี่มี้  
ข็้อย่กเว้้น และจัดสุภาพีการทีำางานข็องพีนักงานให้เหมีาะสุมี ดูแล
ผลป็ระโย่ชน์ต่อบัแทีนให้กับัพีนักงานทีุกคำนอย่่างเหมีาะสุมี ให้คำว้ามี
เป็็นธุ์รรมีต่่อพีนักงานทีุกระดับั ผู้บัังคำับับััญชาต่้องเป็็นที้�พี่�งและเป็็น
ต่ัว้อย่่างที้�ด้ข็องพีนักงาน รว้มีถื่งการสุ่งเสุริมีกิจกรรมีพีนักงาน เพี่�อ
สุร้างสุัมีพีันธุ์ภาพีที้�ด้

 4. กี่�รจัดกี่�รด��นิคำว�มยั�งยืนิในิมิติิสังคำม 

กี่�รปฏิิบััติิติ่อแรงง�นิอย่�งเป็นิธรรม

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่และข็้อป็ฏิบััต่ิต่่อพีนักงานโดย่เที่าเที้ย่มีกันโดย่
ไมี่มี้ข็้อย่กเว้้น และให้คำว้ามีเป็็นธุ์รรมีต่่อพีนักงานทีุกระดับั ทีั�งในเรื�อง
ข็องการกำาหนดคำ่าต่อบัแทีน การโอนและการโย่กย่้าย่พีนักงาน การฝึก
อบัรมี การพีัฒนาฝีมี่อแรงงาน สุุข็ภาพีอาชีว้อนามีัย่ คำว้ามีป็ลอดภัย่ 
คำว้ามีก้าว้หน้าทีางการงาน รว้มีถื่งการคำุ้มีคำรองแรงงาน และจัดให้มี้
ฝ�าย่แรงงานสุัมีพีันธุ์์ ซ่�งจะรับัผิดชอบัในการจัดทีำาแผนการดำาเนินงาน 
ดูแล คำว้บัคำุมี ป็ระเมีินผล การจัดกิจกรรมีแรงงานสุัมีพีันธุ์์ป็ระสุานงาน
กับัหน่ว้ย่งานที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

นิโยบั�ยด��นิสิทธมินิ้ษัยชนิ 

บัริษััทีฯ ย่่ดถื่อหลักสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนเป็็นหลักป็ฏิบััต่ิในการดำาเนิน
ธุ์ุรกิจ คำรอบัคำลุมีผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกภาคำสุ่ว้น เช่น พีนักงาน ชุมีชน 
สุังคำมี คำู่คำ้า และคำู่ธุ์ุรกิจต่ลอดห่ว้งโซ่อุป็ทีานข็องกลุ่มีบัริษััที รว้มีถื่ง 
สุิทีธุ์ิในทีรัพีย่ากรธุ์รรมีชาต่ิและสุิ�งแว้ดล้อมี และเพี่�อสุร้างคำว้ามี
มีั�นใจว้่าการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องกลุ่มีบัริษััที เป็็นไป็ด้ว้ย่คำว้ามีรอบัคำอบั 
ระมีัดระว้ัง และไมี่กระทีำาการใดที้�จะก่อให้เกิดการละเมีิดหรือสุร้าง
ผลกระทีบัต่่อสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน ทีั�งทีางต่รงและทีางอ้อมี กลุ่มีบัริษััทีจ่ง
ได้กำาหนดนโย่บัาย่ด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนที้�สุอดคำล้องต่ามีหลักกฎหมีาย่
และมีาต่รฐานสุากลที้�สุำาคำัญ เช่น ป็ฏิญญาสุากลว้่าด้ว้ย่สุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน  
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการ
ชี�แนะว้่าด้ว้ย่ธุ์ุรกิจและสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนแห่งสุหป็ระชาชาต่ิ (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) และป็ฏิญาณว้่าด้ว้ย่หลักการและสุิทีธุ์ิข็ั�นพี่�นฐานในการทีำางาน
ข็ององคำ์การแรงงานระหว้่างป็ระเทีศ (The International Labor 
Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work: ILO) เป็็นต่้น ราย่ละเอ้ย่ดเผย่แพีร่บันเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ  
https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg

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

https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg
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นิโยบั�ย Social Accountability 

บัริษััทีฯ ได้ย่อมีรับัและไว้้ว้างใจให้กลุ่มีพีันธุ์มีิต่รดำาเนินธุ์ุรกิจต่่อ
จากบัริษััทีฯ ในการป็ฏิบััต่ิให้เป็็นไป็ต่ามีข็้อกำาหนดในมีาต่รฐานสุากล 
“เรื�องจริย่ธุ์รรมีข็องผู้ป็ระกอบัการต่่อพีนักงานในสุถืานที้�ทีำางานใน
ระบับั Social Accountability” โดย่มี้การกำาหนดนโย่บัาย่ Social 
Accountability ไว้้คำ่อ “ป็ฏิบััต่ิต่ามีหลักสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนต่ามีข็้อกำาหนด
มีาต่รฐานสุากล กฎหมีาย่และจรยิ่ธุ์รรมีข็องผูป้็ระกอบัการต่อ่พีนกังาน”

นิโยบั�ยกี่�รสรรห่�อย่�งรบััผิดชอบั 
(Responsible Recruitment)

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญเรื�องการป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานสุากลว้่าด้ว้ย่
การสุรรหาอย่่างมี้จริย่ธุ์รรมีต่ามีหลักการ Employer Pays Principle 
และอนุสุัญญาข็องสุำานักแรงงานระหว้่างป็ระเทีศ (International 
Labour Office: ILO) ฉบัับัที้� 181 จ่งกำาหนดนโย่บัาย่ และข็ั�นต่อน
กระบัว้นการสุรรหาพีนักงาน โดย่จะต่้องป็ราศจากการกระทีำาที้�ไมี่ข็ัด 
กับัหลักการและแนว้ทีางป็ฏิบััต่ิที้�ด้ในกระบัว้นการสุรรหาต่ลอด
หว่้งโซอ่ปุ็ทีาน และเพี่�อใหก้ารป็ฏบิัตั่เิป็น็ไป็ต่ามีหลกัการและสุอดคำลอ้ง
กับัมีาต่รฐานสุากล จ่งกำาหนดนโย่บัาย่กระบัว้นการสุรรหาอย่่างมี้
คำว้ามีรับัผิดชอบั คำ่อ “แรงงานทีุกคำนคำว้รมี้เสุรีภาพีในการเคำล่�อนไหว้ 
แรงงานไมีค่ำว้รต่อ้งจา่ย่เงนิเพี่�อใหไ้ดง้านทีำา แรงงานไมีค่ำว้รต่อ้งทีำางาน
เพี่�อใช้หน้�หรือถืูกบั้บับัังคำับัให้ทีำางาน”

ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองและป็ระกาศต่น
ว้่าเป็็นโรงงานที้�ได้รับัมีาต่รฐานด้านแรงงานที้�ด้ (Good Labour 
Practices: GLP), ได้ป็ระกาศแสุดงต่นเองมีาต่รฐานแรงงานไทีย่ ต่ามี
ข็้อกำาหนดมีาต่รฐานไทีย่ มีรที.8001-2553 (Self-Declaration TLS 
8001-2010), เป็็นสุมีาชิกองคำ์กรการคำุ้มีคำรอง และคำว้ามีป็ลอดภัย่ใน
ที้�ทีำางาน (Supplier Ethical Data Exchange: SEDEX) และร่ว้มีมี่อ
กับัสุถืาบัันอิสุรา (Issara Institute) ซ่�งเป็็นเคำรื�องย่่นย่ันจากหน่ว้ย่งาน
ทีางการภาย่นอก แสุดงถืง่การที้�บัรษิัทัีฯ ป็ฏบิัตั่ติ่อ่แรงงานและบัคุำลากร
ทีุกระดับัอย่่างเป็็นธุ์รรมี เที่าเที้ย่มีกัน ไมี่มี้เหตุ่การณ์การเล่อกป็ฏิบััต่ิ 
อ้กทีั�ง บัริษััทีฯ ไมี่ได้รับัเรื�องร้องเรีย่นเก้�ย่ว้กับัการละเมีิดสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน 
อันเน่�องมีาจากการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ทีั�งจากหน่ว้ย่งานภาย่ใน
และภาย่นอกองคำ์กร ต่ลอดจนบัริษััทีฯ ไมี่มี้กรณ้พีิพีาทีทีางกฎหมีาย่ทีั�ง
ในเรื�องแรงงาน การบัังคำับัใช้แรงงานหรือแรงงานทีาสุ การใช้แรงงาน
เด็ก สุิทีธุ์ิข็องผู้บัริโภคำ และการดำาเนินธุ์ุรกิจการคำ้าแต่่ป็ระการใด

บริษััทฯ ปฏิบัติิติ่อแรงง�นิและบุคำล�กรทุกระดำับอย่�ง 
เป็นิธุรรม เท่�เท่ยมกันิ และไม่ละเมิดำสิทธุมินิุษัยชนิ

บัริษััทีฯ มี้การกำาหนดนโย่บัาย่จริย่ธุ์รรมีคำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อคำู่
คำ้าธุ์ุรกิจ โดย่ต่ระหนักถื่งการบัริหารจัดการให้เป็็นไป็ต่ามีข็้อกำาหนด
มีาต่รฐานสุากล ซ่�งใหค้ำูค่ำา้ธุ์รุกจิลงนามีป็ฏบิัตั่ติ่ามีแนว้ทีางป็ฏบิัตั่ขิ็องคำู่
คำ้าธุ์ุรกิจ โดย่คำรอบัคำลุมีในเรื�องการเคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน การป็ฏิบััต่ิต่่อ
แรงงานอย่่างเป็็นธุ์รรมี การจ้างงานอย่่างถืูกกฎหมีาย่ คำว้ามีป็ลอดภัย่
ในการทีำางาน การจัดการต่่อสุภาพีแว้ดล้อมี และการมี้จริย่ธุ์รรมีในการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจ 

นอกจากน้� บัริษััทีฯ มี้การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�อาจเกิดจากคำู่คำ้า 
โดย่มี้การจัดทีำา Supplier Self-Assessment เพี่�อเป็็นการจัดลำาดับัคำู่
คำ้าราย่สุำาคำัญที้�มี้นัย่ต่่อคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ 

กี่�รปฏิิบััติิติ่อคำู่คำ��อย่�งมีจรยิธรรม
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 414-1 
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กี่�รจ��งง�นิ

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่การจ้างงานที้�มีุ่งเน้นการให้คำว้ามีเที่าเที้ย่มีกัน ไมี่จำากัด
หรือก้ดกันในเรื�องข็องเพีศ เชื�อชาต่ิ ศาสุนา และว้ัฒนธุ์รรมี 

ในป็ี 2564 บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้พีนักงานทีั�งหมีด จำานว้น 
4,906 คำน โดย่มี้ช่ว้งอายุ่ เพีศ ระดับัการศ่กษัา และลักษัณะการป็ฏิบััต่ิงานที้�
หลากหลาย่

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

พนักงานทั้งหมด

4,906 คน

32%

39%

19%

8%

2%น�อยกว�า 20 ป�

มากกว�า 50 ป�

20-30 ป�

31-40 ป�

41-50 ป�

26%น�อยกว�า 2 ป�

31%2-5 ป�

17%มากกว�า 5-10 ป�

26%มากกว�า 10 ป�

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามอายุพนักงาน

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามอายุการทํางาน

รายเดือน

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามประเภท

การจ้างงาน

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามเพศ

สัดส่วนพนักงาน
แยกตามสัญชาติ

ประเภทการจ้างงาน

42%

รายวัน

58%

ชายหญิง ชายหญิง
58%

รายเดือน

42%

78%

22%

หญิง
54%

46%

ต�างชาติ
51%

ไทย
49%

รายวัน ชาย
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อัติร�ก�รเข็้� - ออก (%)

2.60%
น้อยกว่า

256425632562เป�าหมายที่วางไว�

2.60%2.07%

1.85%

เป�าหมาย 
< 3.50%

อัติร�กี่�รเข�� - ออกี่ (Turnover Rate)

อัต่ราการเข็้า - ออก (Turnover Rate) ข็องพีนักงานป็ี 2564 เฉล้�ย่ 
2.60% เพีิ�มีข็่�นจากป็ี 2563 แต่่น้อย่กว้่า 3.50% ต่ามีเป็�าหมีาย่ที้�ว้างไว้้

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

นิโยบั�ยกี่�รส่งเสรมิผู�พิกี่�ร

บัริษััทีฯ ได้เห็นถื่ง การย่กระดับัการพีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่คำนพีิการ
ให้ด้ข็่�น และเพี่�อเป็็นการสุ่งเสุริมีให้คำนพีิการได้มี้โอกาสุแสุดงคำว้ามี
สุามีารถื ซ่�งก่อให้เกิดการมี้ราย่ได้ พี่�งพีาต่นเองได้ และลดภาระข็อง
คำรอบัคำรัว้และสุังคำมีที้�ต่้องให้การอุป็การะเล้�ย่งดู รว้มีทีั�งเป็็นการสุ่ง
เสุริมีให้คำนพีิการเป็็นพีลังสุำาคำัญในการเสุริมีสุร้างทีางเศรษัฐกิจข็อง
คำรอบัคำรัว้และป็ระเทีศต่่อไป็ โดย่เฉพีาะกลุ่มีคำนพีิการที้�อยู่่ในกลุ่มีว้ัย่
แรงงาน ทีั�งน้� ต่ามีพีระราชบััญญัต่ิสุ่งเสุริมีและพีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่คำน
พีิการ พี.ศ. 2550 มี้ว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์เพี่�อสุ่งเสุริมีพีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่คำน
พีิการ ซ่�งมี้บัทีบััญญัต่ิเพี่�อกำาหนดมีาต่รการสุำาคำัญเก้�ย่ว้กับัการสุ่งเสุริมี
อาชีพีและคำุ้มีคำรองการมี้งานทีำาข็องคำนพีิการ

พี.ร.บั.สุ่งเสุริมีและพีัฒนาคำุณภาพีชีว้ิต่คำนพีิการ พี.ศ.2550 มีาต่รา 
33 และมีาต่รา 35 มี้การกำาหนดให้รับัผู้พีิการเข็้าทีำางานต่ามีอัต่ราสุ่ว้น
ระหว้่างคำนป็กต่ิกับัคำนพีิการที้� 1 ต่่อ 100 คำน โดย่ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ 
มี้การจ้างผู้พีิการเข็้าทีำางานในแผนกต่่างๆ และสุ่งเสุริมีอาชีพีโดย่การ
ให้สุัมีป็ทีานจัดสุถืานที้�จำาหน่าย่สุินคำ้า รว้มีจำานว้น 57 คำน ซ่�งมี้การรับั
ผู้พีิการเข็้าทีำางานมีากกว้่าอัต่ราสุ่ว้นที้�กฎหมีาย่กำาหนด

ก�รส่งเสริมและพัื่ฒนิ�คำุณภ�พื่ช่วิติคำนิพิื่ก�ร (คน)

คน57
256425632562

5757
67

เป�าหมาย 
> 50%

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-3

อัติร�กี่�รคำงอยู่ของพนิักี่ง�นิห่ลังกี่�ร 
ใช�สิทธลิ�คำลอด

ในป็ี 2564 พีนักงานหญิงจำานว้น 2,354 คำน มี้พีนักงานหญิงใช้
สุิทีธุ์ิลาคำลอด 107 คำน ซ่�งภาย่หลังการใช้สุิทีธุ์ิกลับัเข็้าทีำางานต่ามีป็กต่ิ
จำานว้น 75 คำน คำิดเป็็นอัต่ราการคำงอยู่่ข็องพีนักงาน หลังการใช้สุิทีธุ์ิ 
ลาคำลอด 70% ข็องพีนักงานหญิงใช้สุิทีธุ์ิลาคำลอด

อัติร�ก�รคำงอยู่ข็องพื่นัิกง�นิ หลังก�รใช้สิทธุลิ�คำลอดำ (%)

คงอยู�หลังคลอด คงอยู�หลังคลอด

ลาออกหลังคลอด

70% 70%

30%

นิโยบั�ยคำว�มปลอดภัยและอ�ชีวอนิ�มัย

บัรษิัทัีฯ กำาหนดนโย่บัาย่ที้�สุนบััสุนนุใหพ้ีนกังานป็ฏบิัตั่งิานไดอ้ย่า่ง
ป็ลอดภัย่ และมี้สุุข็อนามีัย่ในสุถืานที้�ทีำางานที้�ด้ บัริษััทีฯ มีุ่งเน้นการ
ป็�องกันอุบััต่ิเหตุ่ที้�อาจเกิดข็่�นได้อย่่างเต่็มีคำว้ามีสุามีารถื และจะเสุริมี
สุร้างให้พีนักงานมี้จิต่สุำาน่กด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่ อ้กทีั�งมี้การให้คำว้ามีรู้
ผ่านการฝึกอบัรมี และสุ่งเสุริมีให้พีนักงานมี้สุุข็ภาพีอนามีัย่ที้�ด้ (และไมี่
ทีำาการใดที้�เป็็นผลร้าย่ต่่อสุุข็ภาพี อนามีัย่แก่ลูกคำ้า) รว้มีถื่ง ดูแลสุถืาน
ที้�ทีำางานให้ถืูกสุุข็ลักษัณะ และมี้คำว้ามีป็ลอดภัย่อยู่่เสุมีอ

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

กี่�รป้องกี่ันิโรคำร��ยแรง 

บัริษััทีฯ ได้ดำาเนินการในการป็�องกันเก้�ย่ว้กับัโรคำร้าย่แรงต่่างๆ โดย่การให้คำว้ามีรู้ การให้คำำาป็ร่กษัา การฝึกอบัรมีจากบัุคำลากรเชี�ย่ว้ชาญ พีร้อมี
ทีั�งการป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ผ่านสุ่�อและกิจกรรมีให้แก่พีนักงาน และชุมีชน รว้มีถื่งการดำาเนินแผนป็�องกันโรคำระบัาดโดย่การฉ้ดว้ัคำซีนให้แก่พีนักงานเป็็น
ป็ระจำาทีุกป็ีอ้กด้ว้ย่
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92 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

• มี้การจัดตั่�งท้ีมีงานเพ่ี�อบัริหารจัดการ และติ่ดต่ามีสุถืานการณ์
การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 รว้มีถ่ืงป็ระชาสุัมีพีันธุ์์
สุ่งเสุริมีให้พีนักงานทีุกคำนมี้คำว้ามีรู้ คำว้ามีเข็้าใจเก้�ย่ว้กับัการ
ป็�องกัน ป็ัจจัย่ท้ี�มี้คำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�อาจจะต่ิดเชื�อ และเฝ�าระวั้งการ
แพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19

• มี้จุดต่รว้จคำัดกรองด้ว้ย่เคำรื�อง Thermo scan เพ่ี�อต่รว้จว้ัดคำ่า
อุณหภูมีิในร่างกาย่ข็องพีนักงาน และผู้ท้ี�มีาต่ิดต่่อ และให้ทุีก
คำนสุว้มีหน้ากากอนามีัย่ก่อนเข็้าภาย่ในสุถืานป็ระกอบัการ อ้ก
ทัี�งมี้การจัดเต่รีย่มีอุป็กรณ์แอลกอฮ่อล์สุำาหรับัทีำาคำว้ามีสุะอาด
อย่่างเพี้ย่งพีอ

• มี้การดูแลระบับัรักษัาคำว้ามีสุะอาดข็องสุถืานป็ระกอบัการ โดย่
การทีำาคำว้ามีสุะอาดจุดท้ี�ม้ีคำว้ามีเสุ้�ย่ง และท้ี�พัีกข็องพีนักงาน
อย่่างต่่อเน่�อง

• พีนักงานท้ี�เดินทีางไป็ต่่างจังหวั้ด จะต่้องบัันท่ีกข็้อมีูลในแบับั
ฟอร์มีเฝ�าระว้ังบัุคำลากร และเม่ี�อกลับัเข็้าทีำางานต่้องมี้ผลต่รว้จ 
ATK ก่อนเข็้าทีำางานทีุกคำรั�ง

• มี้การกำาหนดขั็�นต่อนการดำา เนินการในกรณ้พีนักงาน
ข็องบัริษััทีฯ ต่ิดเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 เพี่�อเป็็นแนว้ทีางในการ
บัริหารจัดการ และลดผลกระทีบัท้ี�เกิดข็่�นได้อย่่างรว้ดเร็ว้และ
มี้ป็ระสิุทีธุ์ิภาพี

จากสุถืานการณ์การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ที้�แพีร่
ระบัาดมีาอย่่างต่่อเน่�อง กลุ่มี GFPT ได้เห็นถื่งคำว้ามีสุำาคำัญในเรื�อง
คำว้ามีป็ลอดภัย่และสุุข็ภาพีข็องพีนักงาน สุ่งผลให้ในป็ี 2564 มี้การ
จัดสุรรว้ัคำซีนแบับัคำรบัโดสุให้แก่พีนักงานในกลุ่มี GFPT เพี่�อเพีิ�มีคำว้ามี
มีั�นใจในการดำาเนนิธุ์รุกจิอย่า่งต่อ่เน่�อง อก้ทีั�งย่งัเป็น็การสุรา้งภมูีคิำุม้ีกนั
หมีู ่และชว่้ย่ลดการแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อไว้รสัุโคำว้ดิ-19 ในสุงัคำมี นอกจาก
น้� ย่ังให้คำว้ามีสุำาคำัญแก่ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ โดย่มี้การสุนับัสุนุนโคำรงการ
ต่่างๆ เพี่�อช่ว้ย่เหล่อผู้ที้�ได้รับัผลกระทีบัจากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อ
ไว้รัสุโคำว้ิด-19 ในป็ี 2564 กลุ่มี GFPT มี้การบัริจาคำทีั�งสุิ�นป็ระมีาณ 
13 ล้านบัาที

แนิวท�งกี่�รดำ�เนิินิง�นิภ�ยใติ�สถื�นิกี่�รณ์กี่�รแพรร่ะบั�ดของเชื�อไวรสัโคำวิด-19

บัริษััทีฯ มี้การกำาหนดมีาต่รการในการป็�องกันคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ซ่�งสุอดคำล้องต่ามีป็ระกาศข็องกรมีคำว้บัคำุมี
โรคำ กระทีรว้งสุาธุ์ารณสุุข็ และกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง โดย่มี้การสุ่งเสุริมีและป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ให้คำว้ามีรู้และว้ิธุ์ีการป็�องกันต่นเองจากการแพีร่ระบัาด
ข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ทีั�งการป็ฏิบััต่ิในสุถืานที้�ทีำางาน และในพี่�นที้�สุาธุ์ารณะ ซ่�งบัริษััทีฯ ได้ป็ระกาศมีาต่รการต่่างๆ เพี่�อให้พีนักงานทีุกคำนได้รับั
ทีราบัและป็ฏิบััต่ิ ดังน้�
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93ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

กี่�รป้องกี่ันิอ้บััติิเห่ติ้จ�กี่กี่�รปฏิิบััติิง�นิ 

บัริษััทีฯ สุ่งเสุริมีให้พีนักงานทีุกคำนมี้จิต่สุำาน่กด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่ 
ด้ว้ย่การให้คำว้ามีรู้และการฝึกอบัรมีและสุ่งเสุริมีให้พีนักงานทีุกคำนมี้
สุ่ว้นร่ว้มีในการว้ิเคำราะห์และป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการทีำางาน เพี่�อ
จัดทีำาแผนป็�องกันอุบััต่ิเหตุ่จากการป็ฏิบััต่ิงาน ต่ลอดจนใหม้ี้การคำ้นหา
สุาเหตุ่เพี่�อป็�องกันไมี่ให้เกิดอุบััต่ิเหตุ่ซำ�า และมี้การรณรงคำ์ให้ดำาเนิน
โคำรงการสุร้างจิต่สุำาน่กด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่อย่่างต่่อเน่�อง

1) โครงการ NEAR MISS

บัริษััทีฯ ได้จัดทีำาแผนป็�องกันอุบััติ่เหตุ่จากการป็ฏิบััติ่งาน เน้นการ
คำ้นหาสุาเหตุ่ป็�องกันไมี่ให้เกิดอุบััติ่เหตุ่ซำ�า และสุ่งเสุริมีให้พีนักงานทีุก
คำนมี้สุ่ว้นร่ว้มีในการว้ิเคำราะห์และป็ระเมิีนคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการทีำางาน

2) โครงการกิจกรรม 5ส้.

บัริษััทีฯ ได้จัดให้พีนักงานทีุกฝ�าย่มี้สุ่ว้นร่ว้มีในการรักษัาคำว้ามีสุะอาด 
คำว้ามีเป็็นระเบ้ัย่บัข็องสุำานักงาน และบัริเว้ณท้ี�ป็ฏิบััติ่งาน

3) โครงการส้ัปดาห์ควิามปลอดภัยในการทำางาน

บัริษััทีฯ ได้จัดให้มี้การจัดกิจกรรมีป็ระชาสัุมีพีันธุ์์เรื�องคำว้ามีป็ลอดภัย่
เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี เพี่�อให้คำว้ามีรู้และเป็็นการกระตุ่้นพีนักงานให้ต่ระหนัก
ถ่ืงอุบััติ่เหตุ่ในการป็ฏิบััติ่งาน เช่น นิทีรรศการสุัป็ดาห์คำว้ามีป็ลอดภัย่
ในการทีำางาน

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านควิามปลอดภัย

บัริษััทีฯ ได้จัดให้มี้การฝึกอบัรมีด้านคำว้ามีป็ลอดภัย่มีุ่งเน้นการให้คำว้ามี
รู้เก้�ย่ว้กับัการใช้อุป็กรณ์ในการป็ฏิบััติ่งานและว้ิธุ์ีป็ฏิบััติ่ในกรณ้ท้ี�เกิด
เหตุ่การณ์ไมี่คำาดฝัน

5) โครงการวิารส้าร ส้านควิามรู้ควิามปลอดภัย

บัริษััทีฯ จัดให้มี้การทีำาว้ารสุาร เพี่�อป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ถ่ืงมีาต่รฐานคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ท้ี�คำว้รรู้ ว้ิธุ์ีการป็�องกันเหตุ่การณ์ท้ี�ไมี่พ่ีงป็ระสุงคำ์ โดย่จะจัด
ทีำาข็่�นเป็็นป็ระจำาทุีกเด่อน ม้ีการสุ่�อสุารผ่านทีาง Intranet ข็องบัริษััทีฯ 
และย่ังจัดทีำาเป็็นว้ารสุารแจกให้กับัพีนักงานทัี�ว้ไป็

อัติร�ก�รบ�ดำเจ็บท่�ม่ก�รหยุดำง�นิ (คริั�ง/ 1 ล้้านชั่ั�วโมงการิทำางาน)

ครั้ง9.98 
/ 1 ล�านชั่วโมงการทำงาน

9.989.76
6.47

เป�าหมาย
< 10.00 ครั้ง

256425632562

อัติร�กี่�รห่ย้ดง�นิจ�กี่กี่�รบั�ดเจ็บั

ในป็ี 2564 อัต่ราการหยุ่ดงานจากการบัาดเจ็บัลดลงจากป็ี 2563 
และไมี่พีบัการเสุ้ย่ชีว้ิต่จากการทีำางาน ซ่�งบัริษััทีฯ ได้มี้การว้ิเคำราะห์
สุาเหตุ่การเกิดอุบััต่ิเหตุ่ และนำามีาป็�องกันและแก้ไข็ ลดอัต่ราการเกิด
อุบััต่ิเหตุ่ รว้มีถื่งลดอัต่ราการหยุ่ดงานจากการบัาดเจ็บัด้ว้ย่ นอกจาก
น้�มี้การต่รว้จสุอบัคำว้ามีป็ลอดภัย่และสุภาพีแว้ดล้อมีในการทีำางานเพี่�อ
เสุนอแนะแนว้ทีางการป็รับัป็รุงแก้ไข็

บัริษััทีฯ มี้การกำาหนดเป็�าหมีาย่อัต่ราการบัาดเจ็บัที้�มี้การหยุ่ดงาน  
ไว้้ไมี่เกิน 10 คำรั�งต่่อ 1 ล้านชั�ว้โมีงการทีำางาน โดย่ใช้อัต่ราการ
บัาดเจ็บัที้�มี้การหยุ่ดงานข็องป็ีก่อนหน้าเป็็นเกณฑ์ในการกำาหนดเป็�า
หมีาย่ ซ่�งในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้อัต่ราการบัาดเจ็บัที้�มี้การหยุ่ดงาน 9.98 
คำรั�งต่่อ 1 ล้านชั�ว้โมีงการทีำางาน

อัติร�ก�รหยุดำง�นิจ�กก�รบ�ดำเจ็บ (คริั�ง/ปีี)

ไม�หยุดงาน

หยุดงานไม�เกิน 3 วัน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2562 2563 2564

5
00

2625
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67

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-9
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94 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ช่องท�งกี่�รร�องเรยีนิและกี่ระบัวนิกี่�ร 
จัดกี่�รข�อร�องเรยีนิของพนิักี่ง�นิ 

บัริษััทีฯ จัดให้มี้ช่องทีางรับัเรื�องร้องเรีย่นข็องพีนักงาน 
และกระบัว้นการดำาเนินการเมี่�อได้รับัข็้อร้องเรีย่น อ้กทีั�ง
ย่ังได้กำาหนดมีาต่รการคำุ้มีคำรองและรักษัาคำว้ามีลับัข็อง
ผู้ร้องเรีย่น ดังน้�

ช่องท�งก�รรบัเรื�อง

ผู้ร้องเรีย่นสุามีารถืแจ้งข็้อร้องเรีย่น โดย่ระบัุราย่
ละเอย้่ดข็องเรื�องที้�จะรอ้งเรยี่น พีรอ้มีชื�อ ที้�อยู่ ่และหมีาย่เลข็
โทีรศัพีที์ที้�สุามีารถืต่ิดต่่อได้ และสุ่งมีาย่ังคำณะกรรมีการ
ต่รว้จสุอบัได้ 2 ช่องทีาง คำ่อ

1. ตู่้รับัข็้อร้องเรีย่นที้�ต่ิดต่ั�งอยู่่ภาย่ในโรงงาน

2. หน้าเว้็บัไซต่์ภาย่ในข็องบัริษััทีฯ

ซ่�งข็อ้มีลูการรอ้งเรยี่นจะสุง่มีาย่งัฝ�าย่บัคุำคำลข็องบัรษิัทัีฯ 
โดย่ต่รงเพี่�อสุ่งต่่อให้กับัคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัต่่อไป็

ก�รดำำ�เนิินิก�รเมื�อไดำ้รบัเรื�องรอ้งเรย่นิ

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัจะเป็็นผู้พีิจารณาเรื�อง
ร้องเรีย่นที้�ได้รับัและแจ้งให้หน่ว้ย่งานที้�เก้�ย่ว้ข็้องดำาเนิน
การสุอบัสุว้นข็้อเที็จจริงเก้�ย่ว้กับัเรื�องที้�ได้รับัการร้องเรีย่น
และดำาเนนิการแกไ้ข็อย่า่งเหมีาะสุมีโดย่คำณะกรรมีการต่รว้จ
สุอบัจะต่ิดต่ามีผลคำว้ามีคำ่บัหน้าเป็็นระย่ะซ่�งหน่ว้ย่งานที้�
เก้�ย่ว้ข็อ้งจะแจง้ผลการดำาเนนิงานภาย่ในระย่ะเว้ลาที้�เหมีาะ
สุมีให้แก่ผู้ร้องเรีย่นทีราบัและคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัจะ
ราย่งานให้คำณะกรรมีการบัริษััทีทีราบั

ม�ติรก�รคำุ้มคำรองและรกัษั�คำว�มลับ 
ข็องผู้รอ้งเรย่นิ

เพี่�อเป็น็การคำุม้ีคำรองสุทิีธุ์ขิ็องผูร้อ้งเรยี่นและผูใ้หข้็อ้มีลู
ที้�กระทีำาโดย่เจต่นาสุุจริต่ บัริษััทีฯ จะป็กป็ิด ชื�อ ที้�อยู่่ หรือ
ข็้อมีูลใดๆ ที้�สุามีารถืระบัุต่ัว้ผู้ร้องเรีย่นหรือผู้ให้ข็้อมีูลได้ 
และเก็บัรักษัาข็้อมีูลข็องผู้ร้องเรีย่นและผู้ให้ข็้อมีูลไว้้เป็็น
คำว้ามีลับั โดย่จำากัดเฉพีาะผู้รับัผิดชอบัในการดำาเนินการ
ต่รว้จสุอบัเรื�องร้องเรีย่นเที่านั�นที้�จะเข็้าถื่งข็้อมีูลดังกล่าว้ได ้
ทีั�งน้� ผู้ได้รับัข็้อมีูลจากการป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัเรื�อง
ร้องเรีย่น มี้หน้าที้�เก็บัรักษัาข็้อมีูล ข็้อร้องเรีย่น และเอกสุาร
หลักฐานข็องผู้ร้องเรีย่นและผู้ให้ข็้อมีูลไว้้เป็็นคำว้ามีลับั ห้ามี
เป็ิดเผย่ข็้อมีูลแก่บัุคำคำลอ่�นที้�ไมี่มี้หน้าที้�เก้�ย่ว้ข็้อง เว้้นแต่่
เป็็นการเป็ิดเผย่ต่ามีหน้าที้�ที้�กฎหมีาย่กำาหนด

กี่�รจ่�ยคำ่�ติอบัแทนิและสวัสดิกี่�รแกี่่พนิักี่ง�นิ

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่การจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนที้�เป็็นธุ์รรมี รว้มีถื่งสุร้าง
คำว้ามีมีั�นคำงในสุาย่อาชีพีและมี้โอกาสุก้าว้หน้าในอาชีพีอย่่างเป็็นธุ์รรมี 
และจัดให้มี้สุว้ัสุดิการด้านต่่างๆ สุำาหรับัพีนักงานข็องบัริษััทีฯ ต่ามี
ที้�กฎหมีาย่กำาหนด เช่น ป็ระกันสุังคำมี และนอกเหน่อจากที้�กฎหมีาย่
กำาหนด เชน่ มีป้็ระกนัสุขุ็ภาพีและอบุัตั่เิหต่ใุหแ้กพ่ีนกังานข็าย่ พีนกังาน
สุารสุนเทีศ รว้มีทีั�งพีนักงานที้�ป็ฏิบััต่ิงานต่่างจังหว้ัด ให้การช่ว้ย่เหล่อ
สุำาหรับัชุดฟอร์มีพีนักงาน รว้มีทีั�งเงินช่ว้ย่เหล่อป็ระเภทีต่่างๆ เช่น เงิน
ช่ว้ย่เหล่อพีนักงานสุำาหรับัคำ่าพีิธุ์ีฌาป็นกิจบัิดามีารดาที้�เสุ้ย่ชีว้ิต่ข็อง
พีนักงาน ทีุนการศ่กษัาสุำาหรับับัุต่รพีนักงาน เป็็นต่้น

นอกจากน้� การคำำาน่งเรื�องคำว้ามีเป็็นอยู่่ข็องพีนักงาน นอกเหน่อ
เว้ลาการป็ฏิบััต่ิงาน ก็เป็็นสุิ�งสุำาคำัญที้�บัริษััทีฯ ต่ระหนักถื่ง โดย่บัริษััทีฯ 
จัดให้มี้สุว้ัสุดิการช่ว้ย่เหล่อที้�พีักอาศัย่บัริเว้ณใกล้ที้�ทีำางานจำานว้นรว้มี 
3 โคำรงการ 22 อาคำาร ป็ระกอบัด้ว้ย่ห้องพีักมีากกว้่า 1,750 ห้องพีัก 
พีร้อมีด้ว้ย่คำว้ามีสุะดว้ก ป็ลอดภัย่ และสุาธุ์ารณูป็โภคำต่่างๆ อย่่างคำรบั
คำรัน รว้มีถื่งได้จัดให้มี้สุถืานรับัเล้�ย่งเด็ก ที้�มี้มีาต่รฐานได้รับัใบัอนุญาต่
จัดต่ั�งสุถืานรับัเล้�ย่งเด็ก เพี่�อรองรับับัุต่รหลานข็องพีนักงาน ในข็ณะที้�
พีนักงานป็ฏิบััต่ิงานด้ว้ย่

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

95ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

กี่�รพัฒนิ�คำว�มรู�ศัิกี่ยภ�พของพนิักี่ง�นิ

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่สุ่งเสุริมีการพีัฒนาบัุคำลากร โดย่สุนับัสุนุนให้
พีนักงานมี้การพีัฒนาคำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื ศักย่ภาพี มี้ทีัศนคำต่ิที้�ด้ มี้
คำณุธุ์รรมีและจรยิ่ธุ์รรมี และการทีำางานเป็น็ทีม้ี โดย่ผา่นกระบัว้นการฝกึ
อบัรมี การสุัมีมีนา การดูงาน เพี่�อให้พีนักงานได้รับัการพีัฒนาอย่่างมี้
ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี อ้กทีั�ง บัริษััทีฯ เน้นการเล่�อนต่ำาแหน่งจากภาย่ใน และมี้
การป็ระเมีินผลการทีำางาน ซ่�งเป็็นป็ัจจัย่ที้�สุำาคำัญสุำาหรับัการเต่ิบัโต่ข็อง
ธุ์ุรกิจอย่่างมีั�นคำงและแข็็งแกร่ง

ทีั�งน้� บัริษััทีฯ ย่ังได้สุนับัสุนุนการพีัฒนาองคำ์กรและทีรัพีย่ากร
บัคุำคำล โดย่เนน้กระบัว้นการทีำางานที้�มีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพี การกำาหนดบัทีบัาที
หน้าที้�ข็องพีนักงานให้ชัดเจน การกำาหนดผลต่อบัแทีนที้�เหมีาะสุมีและ
ป็รับัป็รุงโคำรงสุร้างเงินเด่อนให้ทีันสุมีัย่อยู่่เสุมีอ การพีัฒนาระบับัการ
ป็ระเมีินและเพีิ�มีสุมีรรถืนะการทีำางานข็องพีนักงาน ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ 
ได้จัดการฝึกอบัรมีหลักสุูต่รต่่างๆ เช่น ป็ฐมีนิเทีศพีนักงานใหมี่ ภาว้ะ
ผู้นำาพีลังกลุ่มี หลักสุูต่รระบับับัริหารคำุณภาพี เป็็นต่้น

100
ชั่วโมง/คน 256425632562
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  ชั�วโมงก�รอบรมพื่นิักง�นิเฉล่�ย
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-5, GRI 404-1

การอบัรมีหลักสุูต่ร ISO 14001

 การอบัรมีหลักสุูต่ร จิต่สุำาน่กในการอนุรักษั์พีลังงาน

หญิง
107.97

90.85
ชาย

กี่�รฝึึกี่อบัรม

บัริษััทีฯ ได้ออกแบับัและป็รับัป็รุงหลักสุูต่รการฝึกอบัรมีอย่่างต่่อ
เน่�องเพี่�อต่อบัสุนองต่่อเป็�าหมีาย่ และทีิศทีางข็ององคำ์กรทีั�งในระย่ะสุั�น
และระย่ะย่าว้ และเพี่�อพีัฒนาคำว้ามีรู้ ทีักษัะ ป็ระสุบัการณ์ข็องบัุคำลากร 
ใหม้ีค้ำว้ามีรูเ้ฉพีาะทีาง คำว้ามีรูด้า้นเทีคำนคิำ คำว้ามีรูด้า้นบัรหิาร และคำว้ามี
รู้เพี่�อรองรับัธุ์ุรกิจใหมี่ที้�จะเกิดข็่�นในอนาคำต่ นอกเหน่อจากนั�น บัริษััทีฯ 
ได้มี้การจัดอบัรมีให้คำว้ามีรู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้องด้านการเคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน 
เช่น พีระราชบััญญัต่ิคำุ้มีคำรองแรงงาน พี.ศ. 2551 (ฉบัับัป็รับัป็รุงใหมี่) 
มีาต่รา 11/1 การเป็ล้�ย่นแผน นโย่บัาย่ กฎหมีาย่แรงงานใหแ้กพ่ีนกังาน 
ต่ลอดจนสุนับัสุนุนให้มี้การสุัมีมีนา ดูงาน เพี่�อให้พีนักงานได้มี้โอกาสุ
แลกเป็ล้�ย่นคำว้ามีรูแ้ละป็ระสุบัการณก์บััองคำก์รอ่�นๆ และนำามีาป็ระย่กุต่์
ใช้เพี่�อพีัฒนาองคำ์กร 

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้จำานว้นชั�ว้โมีงการอบัรมีพีนักงานทีั�งหมีด 
490,610.50 ชั�ว้โมีง ซ่�งคำิดเป็็นชั�ว้โมีงการอบัรมีพีนักงานเฉล้�ย่อยู่่
ที้� 100.10 ชั�ว้โมีงต่่อคำนต่่อป็ี หลักสุูต่รอบัรมีที้�มี้คำว้ามีหลากหลาย่
คำรอบัคำลุมีทีักษัะที้�จำาเป็็น เช่น นโย่บัาย่การต่่อต่้านการทีุจริต่และการ
คำอร์รัป็ชัน, การอบัรมีคำว้ามีป็ลอดภัย่เบั่�องต่้น, การอนุรักษั์พีลังงาน, 
ระเบั้ย่บัป็ฏิบััต่ิงานการจัดการข็้อกำาหนดกฎหมีาย่ด้านแรงงาน, การ
ป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งในกระบัว้นการผลิต่สุินคำ้า, ระเบั้ย่บัป็ฏิบััต่ิงานด้าน
คำว้ามีป็ลอดภัย่ อาชีว้อนามีัย่และสุภาพีแว้ดล้อมีในการทีำางาน และการ
อบัรมีอ่�นๆ เพี่�อเพีิ�มีทีักษัะและพีัฒนาการป็ฏิบััต่ิงาน เป็็นต่้น
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96 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กี่�รมีส่วนิรว่มพัฒนิ�ช้มชนิ และสังคำม
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 413-1

นิโยบั�ยด��นิคำว�มรบััผิดชอบัติ่อสังคำม

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้นโย่บัาย่ดำาเนินธุ์ุรกิจด้านคำว้ามี
รบััผดิชอบัต่อ่สุงัคำมี (Corporate Social Responsibility: CSR) ภาย่ใต่้
หลักพี่�นฐานทีางจริย่ธุ์รรมี เพี่�อให้เกิดคำว้ามีเป็็นธุ์รรมีต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่
ทีุกฝ�าย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง พีร้อมีทีั�งนำาหลักการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้มีาเป็็น
แนว้ทีาง เพี่�อรักษัาดุลย่ภาพีข็องการดำาเนินงานทีั�งทีางด้านเศรษัฐกิจ 
ชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี อันนำาไป็สุู่การพีัฒนาธุ์ุรกิจที้�ป็ระสุบั
คำว้ามีสุำาเร็จอย่่างย่ั�งย่่น โดย่ในป็ี 2564 กลุ่มี GFPT ได้ร่ว้มีสุนับัสุนุน
กิจกรรมีต่่างๆ เพี่�อสุร้างสุังคำมีที้�ด้ มีูลคำ่าทีั�งสุิ�น 9,599,639 บัาที 
สุามีารถืสุรุป็ได้ดังน้�

กิจกรรมีมีอบัเงินบัริจาคำ และไข็่ไก่ เพี่�อช่ว้ย่ 
เหล่อสุถืานการณ์การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19

1.   พัื่ฒนิ�เย�วชนิ สู่สังคำมคำุณภ�พื่

บัริษััทีฯ เชื�อว้่า “เย่าว้ชนที้�ด้ จะเป็็นเสุาหลักข็องสุังคำมีที้�ด้ใน
ว้นัหนา้” ดงันั�น บัรษิัทัีฯ จง่ต่ระหนกัถืง่คำว้ามีสุำาคำญัข็องเดก็และเย่าว้ชน 
โดย่การสุนับัสุนุนไข็่ไก่และผลิต่ภัณฑ์สุินคำ้าไก่ป็รุงสุุกข็องบัริษััทีฯ, การ
มีอบัทีุน พีร้อมีอุป็กรณ์ทีางการศ่กษัาให้แก่เย่าว้ชนอย่่างต่่อเน่�อง เพี่�อ
สุ่งเสุริมีคำุณภาพีชีว้ิต่นักเรีย่นระดับัป็ระถืมีศ่กษัาในพี่�นที้�ใกล้เคำ้ย่ง และ
โคำรงการสุนับัสุนุนทีุนการศ่กษัาแก่บัุต่รพีนักงานกลุ่มีบัริษััทีจีเอฟพี้ที้ 
เพี่�อสุร้างข็ว้ัญและกำาลังใจให้แก่พีนักงานที้�ด้อย่่างย่ิ�งแล้ว้ นอกจาก
น้�บัริษััทีฯ ย่ังสุ่งเสุริมีกิจกรรมีทีางด้านสุังคำมีทีั�งชุมีชนโดย่รอบัและ
ชุมีชนที้�ห่างไกล โดย่มีุ่งเน้นเรื�องการพีัฒนาคำว้ามีรู้ข็องเย่าว้ชนให้
เป็็นบัุคำคำลที้�มี้คำุณภาพีทีางสุังคำมี ต่ลอดจนสุนับัสุนุนให้เย่าว้ชนกล้า
แสุดงออกอย่่างสุร้างสุรรคำ์ ผ่านโคำรงการต่่างๆ รว้มีจำานว้นทีั�งสุิ�น 9 
กจิกรรมี เชน่ โคำรงการไข็สุ่นบััสุนนุโคำรงการอาหารกลางว้นัแกโ่รงเรยี่น
ต่่างๆ, สุนับัสุนุนโคำรงการต่่างๆ เพี่�อสุมีทีบัทีุนการศ่กษัาแก่นักเรีย่น 
ที้�ข็าดแคำลนทีุนทีรัพีย่์ และกิจกรรมีสุาธุ์ารณกุศล เป็็นต่้น

มีอบัเคำรื�องช่ว้ย่หาย่ใจและเคำรื�องว้ัดคำว้ามีดันแก่ศูนย่์
ป็ฏิบััต่ิการฉุกเฉินด้านการแพีทีย่์และสุาธุ์ารณสุุข็
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2.   รว่มสร�้งสุข็ภ�พื่ดำ่ สู่สังคำมท่�ยั�งยืนิ

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่สุนับัสุนุนผู้ด้อย่โอกาสุทีางสุังคำมีในถืิ�นชนบัทีและ
ทีุรกันดาร และผู้ที้�ได้รับัผลกระทีบัจากภัย่พีิบััต่ิต่่างๆ และมี้นโย่บัาย่สุ่ง
เสุรมิีใหค้ำณุภาพีชวี้ติ่ชมุีชน ทีั�งชมุีชนโดย่รอบัและชมุีชนหา่งไกล มีค้ำว้ามีเป็น็
อยู่่ที้�ด้ มี้การอนุรักษั์สุิ�งแว้ดล้อมี จ่งมี้การดำาเนินการต่่างๆ ผ่านกิจกรรมี
ที้�บัริษััทีฯ จัดทีำาข็่�นเอง และ/หรือ ผ่านหน่ว้ย่งานภาคำรัฐ องคำ์กรการกุศล
และองคำ์กรเอกชน ซ่�งการจัดกิจกรรมีที้�บัริษััทีฯ มี้สุ่ว้นร่ว้มีกับัชุมีชนนั�น  
มี้การพีูดคำุย่ และรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็นจากชุมีชน เพี่�อให้เข็้าใจถื่งคำว้ามี
ต่อ้งการและผลกระทีบัที้�ชมุีชนไดร้บััจากการดำาเนนิงานข็องบัรษิัทัีฯ นอกจาก
น้�ย่งัมีก้ารจดักจิกรรมีที้�เป็น็การอนรุกัษัส์ุิ�งแว้ดลอ้มีที้�ไดท้ีำารว่้มีกบััชมุีชน เพี่�อ
ให้ชุมีชนและสุังคำมีมี้สุภาพีแว้ดล้อมีที้�ด้ข็่�น โดย่ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้การจัด
กจิกรรมีรว้มีทีั�งสุิ�น 80 กจิกรรมี เชน่ สุนบััสุนนุโคำรงการป็�องกนัและชว่้ย่เหลอ่
สุถืานการณ์การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 เพี่�อซื�อเคำรื�องช่ว้ย่หาย่ใจ
แบับัจอภาพีแย่ก, บัริจาคำอาหารและข็องใช้จำาเป็็นเพี่�อช่ว้ย่เหล่อผู้ได้รับัผล 
กระทีบัจากโคำว้ิด-19, บัริจาคำว้ัคำซีนซิโนฟาร์มี และโมีเดอร์นา ให้แก่ราช
ว้ทิีย่าลยั่จฬุาภรณ,์ บัรจิาคำสุมีทีบัทีนุจดัซื�อเคำรื�องมีอ่แพีทีย่ส์ุำาหรบััโรงพีย่าบัาล 
ผูสุ้งูอาย่บุัางข็นุเทีย้่น, บัรจิาคำเงนิสุนบััสุนนุจดัต่ั�งศนูย่พ์ีกัคำอย่ผูต้่ดิเชื�อไว้รสัุ
โคำว้ิด-19 อบัต่.เข็าซก และสุนับัสุนุนโคำรงการสุ่งเสุริมีและพีัฒนาคำุณภาพี
ชีว้ิต่ผู้สุูงอายุ่ อบัต่.เข็าคำันทีรง อ.ศรีราชา จ.ชลบัุรี เป็็นต่้น

3.   บำ�รุงพื่ระพุื่ทธุศ�สนิ� ข็ับเคำลื�อนิสุข็ภ�วะ

ศาสุนาและว้ฒันธุ์รรมีเป็น็สุถืาบันัทีางสุงัคำมีที้�สุำาคำญัซ่�งมีอ้ทิีธุ์พิีลในการ
กำาหนดคำว้ามีเชื�อ คำ่านิย่มี และพีฤต่ิกรรมีอันเป็็นแบับัว้ิถื้ชีว้ิต่ข็องบัุคำคำลใน
สุังคำมี บัริษััทีฯ ต่ระหนักด้ว้่าสุังคำมีไทีย่มี้ศาสุนาเป็็นศูนย่์รว้มี และเป็็นที้�ย่่ด
เหน้�ย่ว้ทีางจติ่ใจ จ่งให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัการมีุ่งมีั�นสุ่งเสุริมีและทีำานุบัำารุงพีุทีธุ์
ศาสุนา ต่ลอดจนสุนับัสุนุนศิลป็ว้ัฒนธุ์รรมีไทีย่อย่่างต่่อเน่�อง ซ่�งบัริษััทีฯ ได้
จัดกิจกรรมีเพี่�อสุังคำมีด้านทีำานุบัำารุงศาสุนา และว้ัฒนธุ์รรมีไทีย่ และร่ว้มี
กิจกรรมีผ่านหน่ว้ย่งานภาคำรัฐ องคำ์กรการกุศลและองคำ์กรเอกชนต่่างๆ 
รว้มีทีั�งสุิ�น 30 กิจกรรมี 

บัริษััทีฯ ได้มี้โอกาสุเข็้ามี้สุ่ว้นร่ว้มีในการเป็็นสุมีาชิก “สุมีาคำมีผู้ผลิต่ไก่เพี่�อการสุ่งออก” ผู้ทีำาหน้าที้�
เป็็นศูนย่์กลางสุ่งเสุริมีกิจการผู้ทีำาฟาร์มีเล้�ย่งไก่ ผู้ผลิต่ไก่และผลิต่ภัณฑ์จากไก่เพี่�อสุ่งออก โดย่สุมีาคำมีฯ 
จะให้การสุนับัสุนุน ข็้อมีูลข็่าว้สุาร สุถืิต่ิทีางเศรษัฐกิจที้�เก้�ย่ว้ข็้อง รว้มีถื่งบัทีคำว้ามีว้ิชาการและงานว้ิจัย่
ต่่างๆ เพี่�อพีัฒนาคำุณภาพีไก่ และผลิต่ภัณฑ์จากไก่ ต่ลอดจนว้ิว้ัฒนาการกระบัว้นการผลิต่ต่่างๆ ให้ด้ 
ย่ิ�งข็่�น เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐานในการสุ่งออกรว้มีถื่งเป็็นเว้ที้แลกเป็ล้�ย่นคำว้ามีรู้ ข็้อมีูลการเฝ�าระว้ังและ
แนว้ทีางการป็�องกนัโรคำระบัาด รว้มีถืง่ทีำาหนา้ที้�เป็น็ต่วั้แทีนที้�มีศ้กัย่ภาพีในการเจรจา ข็อ้ต่กลง แกป้็ญัหา
และอปุ็สุรรคำต่า่งๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็อ้ง ใหก้บััสุมีาชกิสุมีาคำมีฯ สุามีารถืชว่้ย่ป็ระสุานคำว้ามีสุามีคัำคำแ้กเ่หลา่สุมีาชกิได ้ 
ซ่�งเหล่าน้�ล้ว้นเป็็นการช่ว้ย่สุ่งเสุริมีราย่ได้อุต่สุาหกรรมีการสุ่งออกผลิต่ภัณฑ์จากไก่ ช่ว้ย่กระตุ่้นภาคำ
เศรษัฐกิจทีั�งในและระหว้่างป็ระเทีศให้มี้คำว้ามีมีั�นคำงข็่�น ช่ว้ย่พีัฒนาคำุณภาพีสุังคำมีทีั�งในเรื�องการจ้างงาน
และคำุณภาพีชีว้ิต่จากสุินคำ้าบัริโภคำที้�มี้คำุณคำ่า รว้มีถื่งช่ว้ย่ในเรื�องการดำาเนินธุ์ุรกิจที้�คำำาน่งถื่งผลกระทีบัต่่อ
สุิ�งแว้ดล้อมีให้ด้ย่ิ�งข็่�น นับัเป็็นคำว้ามีภาคำภูมีิใจให้บัริษััทีฯ อย่่างหน่�งด้ว้ย่

GRI-102-12, GRI 102-13
สม�ชิกี่ในิสม�คำมผู�ผลิติไกี่่เพ่ือกี่�รส่งออกี่ 

กิจกรรมีมีอบัเงินให้มีูลนิธุ์ิโรงพีย่าบัาลผู้สุูงอายุ่

กิจกรรมีมีอบัอาหารแก่โรงพีย่าบัาล และชุมีชน
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 ข�อมูลสำ�คำัญท�งกี่�รเงนิิ
GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 201-1

มูลคำ่�หุ้นิท�งบัญช่ EBITDA เงินิปันิผล ภ�ษ่ัเงินิไดำ้นิิติิบุคำคำล

ร�ยไดำ้จ�กก�รข็�ยรวม

ส่งออกแยกติ�มประเภทสินิคำ้�

(ล้้านบาท)

(%)

256225612560 2563 256425592558

16,864
16,647

14,495

16,928
16,693

16,467

13,781
5%

กำ�ไรสุทธุิ

2562 2563 2564

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

1,073

7.8%

2,133
2,420

14.7%14.4%

2561 2562 2563

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

0.20%0.20%

0.25%

18.5
21.1

30.1

กำ�ไรข็ั�นิติ้นิ

2562 2563 2564

อัตรากำไรสุทธ� (%)
กำไรสุทธิ (ล�านบาท)

1,352
1,195

9.3%

7.1% 1.5%

209

2562 2563 2564

EBITDA  Margin (%)
EBITDA (ล�านบาท)

1,537

2,9792,860

11.2%

20.5%

17.0%

2562 2563 2564

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

14,709 14,685
13,615

11.7111.73

10.86

2562 2563 2564

28.14

141.38
162.23

ภาษีเง�นได�นิติบุคคล (ล�านบาท)

ส่งออกแยกติ�มประเทศ (%)

ญี่ปุ�นอื่นๆ

จ�น

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

48

34

9
9

ร�ยไดำ้แยกติ�มประเภท (%)

ส�งออก

ในประเทศ

78

22

ช�้นส�วนไก�สด

ไก�ปรุงสุก

70

30

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
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งบแสดำงฐ�นิะก�รเงินิรวมข็องบริษััท จ่เอฟพ่ื่ท่ จำ�กัดำ (มห�ชนิ) และบริษััทย่อย                                                                         

ณ วันิท่� 31 ธุนัิว�คำม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้�นิบ�ท รอ้ยละ ล้�นิบ�ท รอ้ยละ ล้�นิบ�ท ร�อยละ

เงินสุดและราย่การเที้ย่บัเที่าเงินสุด 1,087.26 5.78 1,187.46 5.82 962.73 4.54

ลูกหน้�การคำ้าและลูกหน้�อ่�น 889.86 4.73 715.06 3.50 780.06 3.68

สุินคำ้าคำงเหล่อ 3,184.82 16.92 3,375.64 16.54 3,498.59 16.48

สุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�หมีุนเว้ีย่น 532.01 2.83 422.66 2.07 454.53 2.14

สุินทีรัพีย่์หมีุนเว้ีย่นอ่�น 19.60 0.10 37.00 0.18 57.11 0.27

รวิมส้ินทรัพย์หมุนเวิียน 5,713.54 30.36 5,737.82 28.11 5,753.03 27.11

เงินลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มี 2,891.82 15.37 3,159.11 15.48 3,284.49 15.48

สุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�ไมี่หมีุนเว้ีย่น 538.29 2.86 504.32 2.47 548.15 2.58

อสุังหาริมีทีรัพีย่์เพี่�อการลงทีุน 346.91 1.84 340.52 1.67 276.60 1.30

ที้�ดิน อาคำารและอุป็กรณ์ 9,038.06 48.02 10,045.27 49.22 10,830.20 51.03

สุินทีรัพีย่์สุิทีธุ์ิการใช้ - - 379.48 1.86 354.43 1.67

สุินทีรัพีย่์ภาษั้เงินได้รอการต่ัดบััญชี 180.28 0.96 118.29 0.58 121.02 0.57

สุินทีรัพีย่์ไมี่หมีุนเว้ีย่นอ่�น 111.20 0.59 124.95 0.61 56.17 0.26

รวิมส้ินทรัพย์ไม่หมุนเวิียน 13,106.56 69.64 14,671.94 71.89 15,471.07 72.89

รวิมส้ินทรัพย์ 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 21,224.09 100.00

เงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�นจากสุถืาบัันการเงิน 830.00 4.41 700.00 3.43 1,310.00 6.17

เงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�นจากบัริษััทีย่่อย่และบัุคำคำล 
ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน

- - - - 160.50 0.76

เจ้าหน้�การคำ้าและเจ้าหน้�อ่�น 982.01 5.22 1,080.43 5.30 1,102.48 5.19

เงินกู้ย่่มีระย่ะย่าว้ที้�ถื่งกำาหนดชำาระภาย่ในหน่�งป็ี - - 553.00 2.71 1,360.00 6.41

หน้�สุินหมีุนเว้ีย่นอ่�น 125.00 0.66 182.30 0.89 99.04 0.47

รวิมหนี�ส้ินหมุนเวิียน 1,937.02 10.29 2,515.73 12.33 4,032.02 19.00

เงินกู้ย่่มีระย่ะย่าว้จากบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน 2,594.40 13.79 2,160.00 10.58 1,500.00 7.07

หน้�สุินต่ามีสุัญญาเช่า - - 344.35 1.69 325.63 1.53

ภาระผูกพีันผลป็ระโย่ชน์พีนักงาน 551.45 2.93 568.12 2.78 567.36 2.67

ราย่ได้คำ่าเช่ารับัล่ว้งหน้า 106.76 0.57 98.00 0.48 101.04 0.48

หน้�สุินไมี่หมีุนเว้ีย่นอ่�น 15.43 0.08 14.14 0.07 12.87 0.06

รวิมหนี�ส้ินไม่หมุนเวิียน 3,268.03 17.36 3,184.61 15.60 2,506.91 11.81

รวิมหนี�ส้ิน 5,205.05 27.66 5,700.34 27.93 6,538.94 30.81

รวิมส้่วินของผู้ถั่ือหุ้น 13,615.04 72.34 14,709.43 72.07 14,685.16 69.19

รวิมหนี�ส้ินและส้่วินของผู้ถั่ือหุ้น 18,820.10 100.00 20,409.77 100.00 21,224.09 100.00



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

101ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

สำ�หรบัปีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธุนัิว�คำม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้�นิบ�ท รอ้ยละ ล้�นิบ�ท รอ้ยละ ล��นิบั�ท ร�อยละ

ราย่ได้จากการข็าย่ 16,863.74 98.42 14,494.83 96.75 13,780.57 97.59

ราย่ได้อ่�น 270.64 1.58 487.02 3.25 340.70 2.41

รวิมรายได้ 17,134.38 100.00 14,981.85 100.00 14,121.27 100.00

ต่้นทีุนข็าย่ (14,443.47) (84.30) (12,361.50) (82.51) (12,707.92) (89.99)

คำ่าใช้จ่าย่ในการข็าย่และบัริหาร (1,406.57) (8.21) (1,323.23) (8.83) (1,337.65) (9.47)

รวิมค่าใชิ้จ่าย (15,850.04) (92.50) (13,684.73) (91.34) (14,045.57) (99.46)

สุ่ว้นแบั่งกำาไรจากเงินลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มี 255.90 1.49 354.92 2.37 227.14 1.61

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,540.24 8.99 1,652.04 11.03 302.84 2.14

ต่้นทีุนทีางการเงิน (79.39) (0.46) (91.03) (0.61) (70.20) (0.50)

คำ่าใช้จ่าย่ภาษั้เงินได้ (257.80) (1.50) (204.02) (1.36) (21.74) (0.15)

กำาไรหลังภาษีเงินได้ 1,203.05 7.02 1,356.99 9.06 210.90 1.49

สุ่ว้นที้�เป็็นข็องสุ่ว้นได้เสุ้ย่ที้�ไมี่มี้อำานาจคำว้บัคำุมี (7.60) (0.04) (5.27) (0.04) (1.56) (0.01)

กำาไรสุ้ทธุ์ิ 1,195.45 6.98 1,351.73 9.02 209.34 1.48

งบกำ�ไรข็�ดำทุนิเบ็ดำเสร็จข็องบริษััท จ่เอฟพ่ื่ท่ จำ�กัดำ (มห�ชนิ) และบริษััทย่อย 

งบกระแสเงินิสดำข็องบริษััท จ่เอฟพ่ื่ท่ จำ�กัดำ (มห�ชนิ) และบริษััทย่อย 

สำ�หรบัปีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธุนัิว�คำม

ปี 2562  
(ล้้านบาท)

ปี 2563  
(ล้้านบาท)

ปี 2564 
(ล้้านบาท)

เงินสุดสุุทีธุ์ิได้มีาจากกิจกรรมีดำาเนินงาน 2,021.24 2,549.54 805.43  

เงินสุดสุุทีธุ์ิใช้ไป็ในกิจกรรมีลงทีุน (1,765.91) (2,067.83) (1,607.31)

เงินสุดสุุทีธุ์ิได้มีาจาก (ใช้ไป็ใน) กิจกรรมีจัดหาเงิน (408.17) (381.50) 577.16

เงินสุดและราย่การเที้ย่บัเที่าเงินสุดเพีิ�มีข็่�น (ลดลง) (152.84) 100.21 (224.73)

เงินสุดและราย่การเที้ย่บัเที่าเงินสุด ณ ว้ันต่้นป็ี 1,240.10 1,087.26 1,187.46

เงินส้ดและรายการเทียบเท่าเงินส้ด ณ วิันส้ิ�นปี 1,087.26 1,187.46 962.73



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

102 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

อัติร�ส่วนิท�งก�รเงินิท่�สำ�คำัญสำ�หรับงบก�รเงินิรวมข็องบริษััท จ่เอฟพ่ื่ท่ จำ�กัดำ (มห�ชนิ) และบริษััทย่อย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส้่วินส้ภาพคล่อง

อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่อง 
1
 (เที่า) 2.95 2.28 1.43

อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องหมีุนเร็ว้ 
2
 (เที่า) 0.99 0.74 0.42

อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องกระแสุเงินสุด 
3
 (เที่า) 0.82 1.15 0.25

อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นลูกหน้�การคำ้า 
4
 (เที่า) 18.54 18.68 19.23

ระย่ะเว้ลาเก็บัหน้�เฉล้�ย่ 
5
 (ว้ัน) 19 19 19

อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นสุินคำ้าคำงเหล่อ 
6
 (เที่า) 69.01 56.17 51.96

ระย่ะเว้ลาข็าย่สุินคำ้าเฉล้�ย่ 
7
 (ว้ัน) 5 6 7

อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นเจ้าหน้�การคำ้า 
8
 (เที่า) 17.94 16.17 15.25

ระย่ะเว้ลาชำาระหน้�เฉล้�ย่ 
9
 (ว้ัน) 20 22 24

Cash Cycle 
10
 (ว้ัน) 5 3 2

อัตราส้่วินแส้ดงควิามส้ามารถั่ในการทำากำาไร

อัต่รากำาไรข็ั�นต่้น 
11
 (%) 14.35 14.72 7.78

อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน 
12
 (%) 9.13 11.40 2.20

อัต่ราสุ่ว้นเงินสุดต่่อการทีำากำาไร 
13
 (%) 131.23 154.33 265.96

อัต่รากำาไรสุุทีธุ์ิ 
14
 (%) 6.98 9.02 1.48

อัต่ราผลต่อบัแทีนผู้ถื่อหุ้น 
15
 (%) 9.08 9.54 1.42

อัตราส้่วินแส้ดงประส้ิทธุ์ิภาพในการดำาเนินงาน

อัต่ราผลต่อบัแทีนจากสุินทีรัพีย่์ 
16
 (%) 6.47 6.89 1.01

อัต่ราผลต่อบัแทีนจากสุินทีรัพีย่์ถืาว้ร 
17
 (%) 19.62 19.17 9.48

อัต่ราการหมีุนข็องสุินทีรัพีย่์ 
18
 (เที่า) 0.93 0.76 0.68

อัตราส้่วินวิิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น 
19
 (เที่า) 0.38 0.39 0.45

อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินที้�มี้ภาระดอกเบั้�ย่ต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น 
20
 (เที่า) 0.25 0.23 0.29

อัต่ราสุ่ว้นคำว้ามีสุามีารถืชำาระดอกเบั้�ย่ 
21
 (เที่า) 19.34 22.54 7.70

อัต่ราสุ่ว้นคำว้ามีสุามีารถืชำาระภาระผูกพีัน 
22
 (เที่า) 0.25 0.31 0.16

อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผล 
23
 (%) 78.76 22.54   N/A*



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

103ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

หมายเหตุ :

1) อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่อง = สุินทีรัพีย่์หมีุนเว้ีย่น / หน้�สุินหมีุนเว้ีย่น

2) อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องหมีุนเร็ว้ = (เงินสุดและราย่การเที้ย่บัเที่าเงินสุด + เงินลงทีุนชั�ว้คำราว้ + ลูกหน้�การคำ้าสุุทีธุ์ิ) /  
หน้�สุินหมีุนเว้ีย่น

3) อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องกระแสุเงินสุด = กระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน / หน้�สุินหมีุนเว้ีย่นเฉล้�ย่

4) อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นลูกหน้�การคำ้า = ข็าย่สุุทีธุ์ิ / ลูกหน้�การคำ้าก่อนหน้�สุงสุัย่จะสุูญ + ต่ั๋ว้เงินรับัการคำ้า (เฉล้�ย่)

5) ระย่ะเว้ลาเก็บัหน้�เฉล้�ย่ = 360 / อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นลูกหน้�การคำ้า

6) อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นสุินคำ้าคำงเหล่อ = ต่้นทีุนข็าย่ / สุินคำ้าคำงเหล่อ + สุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�หมีุนเว้ีย่น (เฉล้�ย่)

7) ระย่ะเว้ลาข็าย่สุินคำ้าเฉล้�ย่ = 360 / อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นสุินคำ้าคำงเหล่อ

8) อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นเจ้าหน้�การคำ้า = ต่้นทีุนข็าย่ / เจ้าหน้�การคำ้า (เฉล้�ย่)

9) ระย่ะเว้ลาชำาระหน้�เฉล้�ย่ = 360 / อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นเจ้าหน้�การคำ้า

10) Cash Cycle = ระย่ะเว้ลาเก็บัหน้�เฉล้�ย่ + ระย่ะเว้ลาข็าย่สุินคำ้าเฉล้�ย่ - ระย่ะเว้ลาชำาระหน้�เฉล้�ย่

11) อัต่รากำาไรข็ั�นต่้น = (กำาไรข็ั�นต่้น / ข็าย่สุุทีธุ์ิ) x 100

12) อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน = (กำาไรจากการดำาเนินงาน / ข็าย่สุุทีธุ์ิ) x 100

13) อัต่ราสุ่ว้นเงินสุดต่่อการทีำากำาไร = (กระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน / กำาไรจากการดำาเนินงาน) x 100

14) อัต่รากำาไรสุุทีธุ์ิ = (กำาไรสุุทีธุ์ิ / ราย่ได้รว้มี) x 100

15) อัต่ราผลต่อบัแทีนผู้ถื่อหุ้น = (กำาไรสุุทีธุ์ิ / สุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น (เฉล้�ย่)) x 100

16) อัต่ราผลต่อบัแทีนจากสุินทีรัพีย่์ = (กำาไรสุุทีธุ์ิ / สุินทีรัพีย่์รว้มี (เฉล้�ย่)) x 100

17) อัต่ราผลต่อบัแทีนจากสุินทีรัพีย่์ถืาว้ร = ((กำาไรสุุทีธุ์ิ + คำ่าเสุ่�อมีราคำา) / สุินทีรัพีย่์ถืาว้รสุุทีธุ์ิ (เฉล้�ย่)) x 100

18) อัต่ราการหมีุนข็องสุินทีรัพีย่์ = ราย่ได้รว้มี / สุินทีรัพีย่์รว้มี (เฉล้�ย่)

19) อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น = หน้�สุินรว้มี / สุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น

20) อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินที้�มี้ภาระดอกเบั้�ย่ต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น = หน้�สุินที้�มี้ภาระดอกเบั้�ย่ / สุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น

21) อัต่ราสุ่ว้นคำว้ามีสุามีารถืชำาระดอกเบั้�ย่ = (กระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบั้�ย่จ่าย่จากการดำาเนินงาน  
+ ภาษั้) / ดอกเบั้�ย่จ่าย่จากการดำาเนินงานและลงทีุน

22) อัต่ราสุ่ว้นคำว้ามีสุามีารถืชำาระภาระผูกพีัน = กระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน /  
(การจ่าย่ชำาระหน้�สุิน + ราย่จ่าย่ลงทีุน + ซื�อสุินทีรัพีย่์ + เงินป็ันผลจ่าย่)

23) อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผล = (เงินป็ันผล / กำาไรสุุทีธุ์ิต่ามีงบัการเงินเฉพีาะกิจการ) x 100 
 
* อัต่ราการจ่าย่เงินป็ันผลป็ี 2564 ข็่�นอยู่่กับัการพีิจารณาอนุมีัต่ิจากที้�ป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้น ป็ระจำาป็ี 2565
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 4. กี่�รวิเคำร�ะห่์
และคำำ�อธบิั�ยของฝ่ึ�ยจัดกี่�ร

4.1 ภ�พรวมของกี่�รดำ�เนิินิธร้กี่ิจ
บัทีว้ิเคำราะห์ฐานะทีางการเงินและผลการดำาเนินงานฉบัับัน้� เป็็นการ

ว้ิเคำราะห์ข็้อมีูลต่ามีงบัการเงินรว้มีข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) (“บัริษััที 
GFPT”) GFPT และบัริษััทีย่่อย่ (รว้มีเรีย่กว้่า “กลุ่มีบัริษััที GFPT”) สุำาหรับัป็ี 
สุิ�นสุุดว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 รว้มีถื่งราย่การที้�สุำาคำัญที้�มี้ผลต่่องบัการเงินที้�
เกิดข็่�นในป็ี 2564

กลุ่มีบัริษััที GFPT เป็็นผู้ผลิต่และจำาหน่าย่เน่�อไก่แป็รรูป็แบับัคำรบัว้งจร 
คำรอบัคำลุมีต่ั�งแต่่ การผลิต่อาหารสุัต่ว้์ การเล้�ย่งไก่พีันธุ์ุ์ การเล้�ย่งไก่เน่�อ 
การแป็รรูป็เน่�อไก่ การผลิต่เน่�อไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุก และผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็ 
ภาย่ใต่้เคำรื�องหมีาย่การคำ้าข็องบัริษััทีและข็องลูกคำ้า เพี่�อจัดจำาหน่าย่ทีั�งใน
ป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ 

บัริษััที GFPT มีุ่งมีั�นที้�จะเป็็นผู้นำาในอุต่สุาหกรรมีแป็รรูป็ไก่โดย่เน้น
มีาต่รฐานการผลิต่ที้�มี้คำุณภาพีและคำว้ามีป็ลอดภัย่ด้านอาหาร นอกจากน้� กลุ่มี
บัริษััทีย่ังคำงให้คำว้ามีสุำาคำัญในการรักษัาคำว้ามีได้เป็รีย่บัในการแข็่งข็ันทีางธุ์ุรกิจ 
โดย่มีุ่งเน้นนโย่บัาย่การเล้�ย่งไก่ในฟาร์มีข็องกลุ่มีบัริษััทีเอง และการคำว้บัคำุมี
ต่้นทีุนอย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี
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ภ�พรวมอ้ติส�ห่กี่รรม

การสุ่งออกผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ข็องไทีย่ในป็ี 2564 มี้ป็ริมีาณรว้มีทีั�งสุิ�น
ป็ระมีาณ 933,261 ต่ัน ลดลงป็ระมีาณร้อย่ละ 0.49 จากป็ี 2563 และคำิดเป็็น
มีูลคำ่าการสุ่งออกรว้มีราว้ 107,636 ล้านบัาที ที้�เป็็นเช่นน้� เน่�องจากการสุ่ง
ออกไป็ย่ังป็ระเทีศอังกฤษัและจีนลดลง โดย่สุาเหตุ่สุำาคำัญเน่�องมีาจากภาว้ะ
เศรษัฐกิจชะลอต่ัว้ที้�เป็็นผลมีาจากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 

ในข็ณะที้�ป็ระเทีศญ้�ป็ุ�นย่งัคำงเป็น็ต่ลาดสุง่ออกผลติ่ภณัฑเ์น่�อไกท่ี้�สุำาคำญั
ที้�สุุดข็องไทีย่ โดย่ในป็ี 2564 ป็ระเทีศไทีย่สุ่งออกผลิต่ภัณฑ์เน่�อไก่ไป็ย่ัง
ญ้�ป็ุ�นป็ระมีาณ 448,665 ต่ัน เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 2.81 เมี่�อเที้ย่บักับัป็ีที้�ผ่านมีา 
สุ่ว้นต่ลาดสุหภาพียุ่โรป็และป็ระเทีศอังกฤษัเป็็นต่ลาดอันดับั 2 ข็องไทีย่นั�น
การสุ่งออกในป็ี 2564 มี้ป็ริมีาณราว้ 265,456 ต่ัน ซ่�งลดลงจากป็ีที้�ผ่านมีา
ร้อย่ละ 1.23 โดย่สุ่ว้นใหญ่ลดลงจากป็ระเทีศอังกฤษั ซ่�งมี้ป็ริมีาณสุ่งออก 
138,194 ต่ัน หรือลดลงร้อย่ละ 6.21 จากป็ี 2563 

นอกจากต่ลาดหลักทีั�ง 2 แล้ว้ การสุ่งออกไป็ย่ังต่ลาดอ่�นๆ เช่น จีน 
เกาหล้ใต่้ ฮ่่องกง มีาเลเซีย่ แคำนาดา และป็ระเทีศอ่�นๆ มี้ป็ริมีาณการสุ่ง
ออกในป็ี 2564 ป็ระมีาณ 219,140 ต่ัน ลดลงร้อย่ละ 5.80 เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี
ที้�ผ่านมีา โดย่สุ่ว้นใหญ่ลดลงจากจีน ซ่�งมี้ป็ริมีาณสุ่งออก 94,305 ต่ัน หรือ
ลดลงร้อย่ละ 14.16 จากป็ี 2563

ภ�พรวมกี่�รดำ�เนิินิธร้กี่ิจในิปี 2564

การแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 ทีำาให้เศรษัฐกิจทีั�ว้โลกต่้องหยุ่ด
ชะงัก กิจกรรมีการผลิต่เกิดการชะลอต่ัว้ไป็พีร้อมีๆ กับักำาลังซื�อที้�ลดลง 
นอกจากน้� กลุ่มีบัริษััทีมี้ต่้นทีุนข็าย่รว้มีเพีิ�มีข็่�นจากราคำาว้ัต่ถืุดิบัหลักที้�ใช้ใน
การผลิต่อาหารสุัต่ว้์เพีิ�มีข็่�น ได้แก่ ข็้าว้โพีด และกากถืั�ว้เหล่อง

ทีำาใหก้ลุม่ีบัรษิัทัีมีร้าย่ไดจ้ากการข็าย่รว้มีในป็ ี2564 จำานว้น 13,780.57 
ล้านบัาที ลดลง 714.26 ล้านบัาที หรือลดลง ร้อย่ละ 4.93 จากป็ี 2563 กลุ่มี
บัริษััทีมี้กำาไรข็ั�นต่้นในป็ี 2564 จำานว้น 1,072.65 ล้านบัาที ลดลง 1,060.69 
ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 49.72 จากป็ี 2563 เน่�องจากราย่ได้จากการข็าย่
รว้มีลดลง และต่้นทีุนข็าย่รว้มีเพีิ�มีข็่�น

สุ่ว้นแบั่งกำาไรจากเงินลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มีข็องกลุ่มีบัริษััทีในป็ี 2564 
จำานว้น 227.14 ล้านบัาที ลดลง 127.78 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 
36.00 จากป็ี 2563 ทีำาให้กลุ่มีบัริษััทีมี้กำาไรสุุทีธุ์ิในป็ี 2564 จำานว้น 209.34  
ล้านบัาที หรือคำิดเป็็น 0.17 บัาทีต่่อหุ้น ลดลง 1,142.38 ล้านบัาที หรือ 
ลดลงร้อย่ละ 84.51 จากป็ี 2563 

สุำาหรับัโคำรงสุร้างเงินทีุนข็องกลุ่มีบัริษััที ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 
อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เที่ากับั 
0.45 เที่า
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แนิวโนิ�มกี่�รผลิติและกี่�รส่งออกี่ 
ของติล�ดโลกี่ในิปี 2565

สุำานักงานเศรษัฐกิจการเกษัต่ร คำาดการณ์ว้่า ป็ี 2565 อุต่สุาหกรรมี
เน่�อไก่จะป็รับัต่ัว้ด้ข็่�นเล็กน้อย่ จากภาว้ะเศรษัฐกิจไทีย่และเศรษัฐกิจโลกที้�
มี้แนว้โน้มีคำ่อย่ๆ ฟื้นต่ัว้ข็่�นจากป็ี 2564 คำว้ามีต่้องการการบัริโภคำทีั�งภาย่ใน
และต่า่งป็ระเทีศ นา่จะป็รบััต่วั้ดข้็่�นจากการผอ่นคำลาย่มีาต่ราการ Lockdown 
ทีำาให้การผลิต่เน่�อไก่ข็องไทีย่ป็ี 2565 คำาดว้่าน่าจะอยู่่ที้� 1,569.85 ล้านต่ัว้ 
คำิดเป็็นป็ริมีาณผลผลิต่ได้ 2.32 ล้านต่ัน เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 1.07 จากป็ี 2564 
ซ่�งสุะที้อนจากการบัริโภคำในป็ระเทีศที้�คำาดว้่าจะมี้ป็ริมีาณ 1.37 ล้านต่ัน 
หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 0.90 เน่�องจากเน่�อไก่น่าจะเป็็นทีางเล่อกหน่�งที้�ด้ที้�สุุด
สุำาหรับัผู้บัริโภคำที้�ต่้องการอาหารโป็รต่้นที้�มี้ไข็มีันต่�ำาและมี้ราคำาถืูกกว้่าเน่�อ
สุัต่ว้์ชนิดอ่�นๆ

ป็ี 2565 คำาดว้่าป็ริมีาณการสุ่งออกเน่�อไก่แป็รรูป็ข็องไทีย่น่าจะอยู่่ที้� 
945,000 ต่ัน เพีิ�มีข็่�นป็ระมีาณ 11,739 ต่ัน หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 1.26 โดย่มี้
ป็ัจจัย่สุนับัสุนุน ได้แก่ (1) ภาว้ะเศรษัฐกิจโลกที้�คำาดว้่าจะฟื้นต่ัว้อย่่างคำ่อย่
เป็็นคำ่อย่ไป็ (2) คำว้ามีต่้องการบัริโภคำเน่�อไก่ทีั�ว้โลกที้�มี้แนว้โน้มีเพีิ�มีข็่�นต่่อ
เน่�อง (3) คำว้ามีเชื�อมีั�นข็องลูกคำ้าในต่่างป็ระเทีศต่่อมีาต่รฐานการผลิต่เน่�อ
ไก่แป็รรูป็ข็องไทีย่ ที้�ได้รับัคำว้ามีเชื�อถื่อในเรื�องคำว้ามีป็ลอดภัย่ด้านอาหาร 
(4) คำว้ามีต่กลงการคำ้าเสุรี (FTA) ระหว้่างไทีย่และป็ระเทีศคำู่คำ้ามี้สุ่ว้นเอ่�อ
ให้ไทีย่สุร้างคำว้ามีได้เป็รีย่บัและเพีิ�มีศักย่ภาพีการแข็่งข็ัน และ (5) การแพีร่
ระบัาดเป็็นระย่ะข็องโรคำไข็้หว้ัดนกและโรคำอหิว้าต่์แอฟริกาในสุุกรในบัาง
ป็ระเทีศ ทีำาให้การผลิต่เน่�อไก่และเน่�อหมีูได้รับัผลกระทีบัและต่้องใช้เว้ลา
ในการฟื้นต่ัว้

อย่่างไรก็ต่ามี อุต่สุาหกรรมีเน่�อไก่ข็องไทีย่ ย่ังมี้คำว้ามีเสุ้�ย่งหลาย่
ป็ระการที้�อาจสุ่งผลต่่อการเต่ิบัโต่ข็องการสุ่งออกเน่�อไก่ ดังน้� (1) ต่้นทีุน
การเล้�ย่งไก่เน่�อที้�สุูงข็่�นจากราคำาว้ัต่ถืุดิบัอาหารสุัต่ว้์ทีั�งกากถืั�ว้เหล่องและ
ข็้าว้โพีดที้�ป็รับัสุูงข็่�น (2) การข็าดแคำลนตู่้คำอนเทีนเนอร์เป็ล่าเพี่�อใช้ในการ
บัรรจุสุินคำ้าเพี่�อการสุ่งออก (3) เศรษัฐกิจโลกที้�อาจเข็้าสุู่ภาว้ะถืดถือย่ และ
ใช้ระย่ะเว้ลาฟื้นต่ัว้ช้า และ (4) คำว้ามีไมี่แน่นอนข็องการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อ
ไว้รัสุโคำว้ิด-19
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4.2 ผลกี่�รดำ�เนิินิง�นิ

GRI 102-6
ร�ยได�จ�กี่กี่�รข�ยรวม 

กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้จากการข็าย่รว้มีในป็ี 2564 จำานว้น 13,780.57 ล้านบัาที ลดลง 714.26 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 4.93 เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 
2563 จากการแพีร่ระบัาดข็องเชื�อไว้รัสุโคำว้ิด-19 และเศรษัฐกิจทีั�ว้โลกชะลอต่ัว้ โดย่ราย่ได้จากธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ในป็ี 2564 จำานว้น 3,826.96 
ล้านบัาที ลดลง 893.60 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 18.93 มี้สุาเหตุ่หลักจากราย่ได้จากการข็าย่ไก่เน่�อลดลง 

ในข็ณะที้�ราย่ได้จากธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ในป็ี 2564 จำานว้น 2,844.67 ล้านบัาที ลดลง 185.05 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 6.11 โดย่มี้สุาเหตุ่
หลักจากราย่ได้จากการข็าย่อาหารสุัต่ว้์บักลดลง อย่่างไรก็ต่ามี ราย่ได้จากการข็าย่อาหารป็ลาและอาหารกุ้งเพีิ�มีข็่�น อย่่างไรก็ต่ามี ราย่ได้จาก
ธุ์ุรกิจอาหารในป็ี 2564 จำานว้น 7,108.94 ล้านบัาที เพีิ�มีข็่�น 364.39 ล้านบัาที หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 5.40 โดย่มี้สุาเหตุ่หลักจากราย่ได้จากการสุ่ง
ออกไก่แป็รรูป็เพีิ�มีข็่�น 

โดย่ราย่ได้จากธุ์ุรกิจอาหาร คำิดเป็็นร้อย่ละ 51.59 ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ คำิดเป็็นร้อย่ละ 27.77 และธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ คำิดเป็็นร้อย่ละ 20.64 
ข็องราย่ได้จากการข็าย่รว้มีในป็ี 2564

ธร้กี่ิจอ�ห่�ร
ในป็ี 2564 ราย่ได้จากธุ์ุรกิจอาหาร 

ป็ระกอบัด้ว้ย่ราย่ได้จากการสุ่งออกเน่�อไก่
แป็รรูป็และเน่�อไก่สุด สุ่งออกทีางอ้อมีเน่�อ
ไก่ต่ัดแต่่ง การข็าย่ชิ�นสุ่ว้นไก่สุดในป็ระเทีศ 
และผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่ เช่น 
ไสุ้กรอกไก่ ในป็ี 2564 ธุ์ุรกิจอาหารมี้ราย่ได้
คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้นร้อย่ละ 51.59 ข็องราย่ได้จาก
การข็าย่รว้มี โดย่กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้จากธุ์ุรกิจ
อาหารจำานว้น 7,108.94 ล้านบัาที เพีิ�มีข็่�น
จำานว้น 364.39 ล้านบัาที หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 
5.40 เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 โดย่มี้ราย่
ได้จากการสุ่งออกเพีิ�มีข็่�น 350.91 ล้านบัาที 
จากป็ริมีาณสุ่งออกไก่แป็รรูป็เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 
6.61 โดย่สุ่ว้นใหญ่เพีิ�มีข็่�นจากป็ระเทีศญ้�ป็ุ�น 
ป็ระเทีศอังกฤษั และสุหภาพียุ่โรป็ 

ในข็ณะที้�ราย่ได้จากการข็าย่ชิ�นสุ่ว้นไก่
ในป็ระเทีศ เพีิ�มีข็่�น 71.56 ล้านบัาที จาก
ป็ริมีาณข็าย่และราคำาข็าย่เฉล้�ย่ชิ�นสุ่ว้นไก่
ในป็ระเทีศเพีิ�มีข็่�น และราย่ได้จากการข็าย่
ผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่ เพีิ�มีข็่�น 
47.53 ล้านบัาที จากป็ริมีาณข็าย่ไสุ้กรอกไก่
ในป็ระเทีศเพีิ�มีข็่�น อย่่างไรก็ต่ามี ราย่ได้จาก
สุ่งออกทีางอ้อมี ลดลง 173.35 ล้านบัาที จาก
ป็ริมีาณข็าย่สุ่งออกทีางอ้อมีลดลง

ธร้กี่ิจฟ�รม์เลี�ยงสัติว์
ราย่ได้จากธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ในป็ี 

2564 ป็ระกอบัด้ว้ย่ราย่ได้จากการข็าย่ไก่เน่�อ
ให้กับับัริษััที GFN (บัริษััทีร่ว้มีทีุน) ราย่ได้
จากการข็าย่ลูกไก่ให้แก่ต่ลาดต่่างป็ระเทีศ
และในป็ระเทีศ และราย่ได้จากการข็าย่ไข็่ไก่ 
Cage Free ในป็ระเทีศ ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์
มี้ราย่ได้คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้นร้อย่ละ 27.77 ข็องราย่
ได้จากการข็าย่รว้มี ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััที
มี้ราย่ได้จากธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์ จำานว้น 
3,826.96 ล้านบัาที ลดลง 893.60 ล้านบัาที 
หรือลดลงร้อย่ละ 18.93 เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับั
ป็ี 2563 โดย่มี้ราย่ได้จากการข็าย่ไก่เน่�อให้กับั
บัริษััที GFN ในป็ี 2564 ลดลง 789.40 ล้าน
บัาที หรอืลดลงรอ้ย่ละ 19.03 เมี่�อเป็รยี่บัเทีย้่บั
กับัป็ี 2563 จากป็ริมีาณข็าย่ไก่เน่�อลดลง 

ในข็ณะที้�ราย่ได้จากการข็าย่ลูกไก่ลดลง 
79.67 ล้านบัาที จากป็ริมีาณข็าย่ลูกไก่ลดลง 
และราย่ได้จากการข็าย่ไข็่ ไก่ ในป็ระเทีศ 
ลดลง 64.44 ล้านบัาที จากป็ริมีาณข็าย่ไข็่ไก ่
Cage Free ในป็ระเทีศลดลง

ธร้กี่ิจอ�ห่�รสัติว์
ราย่ได้จากธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์ ป็ระกอบั

ด้ว้ย่ราย่ได้จากการข็าย่อาหารสุัต่ว้์บัก อาหาร
ป็ลา และอาหารกุ้ง ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์มี้ราย่ได้
คำิดเป็็นสุัดสุ่ว้นร้อย่ละ 20.64 ข็องราย่ได้จาก
การข็าย่รว้มี ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้
จากการข็าย่อาหารสุัต่ว้์ จำานว้น 2,844.67 
ล้านบัาที ลดลง 185.05 ล้านบัาที หรือลด
ลงร้อย่ละ 6.11 เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 
โดย่มี้ราย่ได้จากการข็าย่อาหารสุัต่ว้์บัก ลดลง 
253.87 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 16.84 
เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 จากป็ริมีาณข็าย่
อาหารสุัต่ว้์บักลดลง 

อย่่างไรก็ต่ามี ราย่ได้จากการข็าย่
อาหารกุง้ เพีิ�มีข็่�น 72.79 ลา้นบัาที จากป็รมิีาณ
ข็าย่และราคำาข็าย่อาหารกุ้งเพีิ�มีข็่�น และราย่
ได้จากการข็าย่อาหารป็ลา เพีิ�มีข็่�น 50.81 
ล้านบัาที จากป็ริมีาณข็าย่อาหารป็ลาเพีิ�มีข็่�น



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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กลุม่ีบัรษิัทัีมีต้่น้ทีนุข็าย่รว้มีในป็ ี2564 จำานว้น 12,707.92 ลา้นบัาที 

เพีิ�มีข็่�น 346.42 ล้านบัาที หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 2.80 จากป็ี 2563 ในข็ณะ
ที้�กำาไรข็ั�นต่้นในป็ี 2564 จำานว้น 1,072.65 ล้านบัาที ลดลง 1,060.69 
ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 49.72 จากป็ี 2563 เน่�องจากกลุ่มีบัริษััที
มี้ราย่ได้จากการข็าย่รว้มีลดลง และราคำาว้ัต่ถืุดิบัหลักที้�ใช้ในการผลิต่
อาหารสุัต่ว้์เพีิ�มีข็่�น ได้แก่ ข็้าว้โพีด และกากถืั�ว้เหล่อง กลุ่มีบัริษััที
มี้อัต่ราสุ่ว้นต่้นทีุนข็าย่ในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 92.22 ข็องราย่ได้ 
จากการข็าย่ เพีิ�มีข็่�นจากร้อย่ละ 85.28 ในป็ี 2563 ในข็ณะที้�อัต่รากำาไร 
ข็ั�นต่้นข็องกลุ่มีบัริษััทีในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 7.78 ข็องราย่ได้ 
จากการข็าย่ ลดลงจากร้อย่ละ 14.72 ในป็ี 2563

ร�ยได�อื�นิ
ในป็ี 2564 ราย่ได้อ่�นข็องกลุ่มีบัริษััทีมี้จำานว้น 340.70 ล้านบัาที 

ลดลงจำานว้น 146.32 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 30.04 จากป็ี 2563 
โดย่ราย่ไดอ้่�นที้�ลดลงมีาจากป็กีอ่นมีก้ารรบััเคำลมีคำา่สุนิไหมีทีดแทีนจาก
เหตุ่การณ์ไฟไหมี้ ราย่ได้อ่�นข็องกลุ่มีบัริษััทีในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 
2.47 ข็องราย่ได้จากการข็าย่ ลดลงจากร้อย่ละ 3.36 ในป็ี 2563



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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คำ่�ใช�จ่�ยในิกี่�รข�ยและบัรหิ่�ร
ในป็ ี2564 กลุม่ีบัรษิัทัีมีค้ำา่ใชจ้า่ย่ในการข็าย่และบัรหิารรว้มีจำานว้น 

1,337.65 ล้านบัาที เพีิ�มีข็่�นจำานว้น 14.42 ล้านบัาที หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 
1.09 จากป็ี 2563 โดย่คำ่าใช้จ่าย่ในการข็าย่และบัริหารสุ่ว้นใหญ่เพีิ�มีข็่�น
จากคำ่าข็นสุ่งออกเพีิ�มีข็่�น เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 คำ่าใช้จ่าย่ในการ
ข็าย่และบัริหารข็องกลุ่มีบัริษััทีในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 9.71 ข็องราย่
ได้จากการข็าย่ เพีิ�มีข็่�นจากร้อย่ละ 9.13 ในป็ี 2563

ส่วนิแบั่งกี่ำ�ไรจ�กี่เงนิิลงท้นิ 
ในิบัรษัิัทรว่ม

ในป็ี 2564 สุ่ว้นแบั่งกำาไรจากเงินลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มีต่ามีว้ิธุ์ีสุ่ว้น
ได้เสุ้ย่ข็องกลุ่มีบัริษััทีมี้จำานว้นรว้มี 227.14 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 
127.78 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 36.00 จากปี็ 2563 โดย่กลุ่มี
บัริษััทีมี้สุ่ว้นแบั่งกำาไรลดลงจากบัริษััที จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่) 
จำากัด (GFN) มี้สุ่ว้นแบั่งข็าดทีุนจำานว้น 92.54 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 
125.72 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 378.91 จากป็ี 2563 โดย่มี้สุาเหตุ่
หลกัจากป็รมิีาณสุง่ออกไกแ่ป็รรปู็ไป็สุหภาพีย่โุรป็ลดลง ในข็ณะที้�บัรษิัทัี 
แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด (McKey) มี้สุ่ว้นแบั่ง
กำาไรจำานว้น 319.68 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 2.05 ล้านบัาที หรือลด
ลงร้อย่ละ 0.64 จากป็ี 2563

ติ�นิท้นิท�งกี่�รเงนิิ 
ต่้นทีุนทีางการเงินข็องกลุ่มีบัริษััทีป็ระกอบัด้ว้ย่ดอกเบั้�ย่จ่าย่ให้กับั

สุถืาบัันการเงินและบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้ต่้นทีุน
ทีางการเงนิ จำานว้น 70.20 ลา้นบัาที ลดลงจำานว้น 20.83 ลา้นบัาที หรอื
ลดลงร้อย่ละ 22.88 เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 2563 เน่�องจากดอกเบั้�ย่จ่าย่เงินกู้
ย่่มีบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องลดลง โดย่อัต่ราดอกเบั้�ย่เฉล้�ย่ข็องต่้นทีุนทีางการ
เงินในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 1.62 ลดลงจากร้อย่ละ 2.67 ในป็ี 2563 
ต่้นทีุนทีางการเงินข็องกลุ่มีบัริษััทีในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 0.51 ข็อง
ราย่ได้จากการข็าย่ ลดลงเล็กน้อย่จากร้อย่ละ 0.63 ในป็ี 2563

คำ่�ใช�จ่�ยภ�ษีัเงนิิได�
คำ่าใช้จ่าย่ภาษั้เงินได้ป็ระกอบัด้ว้ย่คำ่าใช้จ่าย่ภาษั้เงินได้นิต่ิบัุคำคำล

และคำ่าใช้จ่าย่ภาษั้เงินได้รอต่ัดบััญชี ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้คำ่าใช้จ่าย่
ภาษั้เงินได้ จำานว้น 21.74 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 182.28 ล้านบัาที 
หรือลดลงร้อย่ละ 89.35 เป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 โดย่มี้สุาเหตุ่จากคำ่า
ใช้จ่าย่ภาษั้เงินได้ลดลง เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563
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DuPont Analysis 2562 2563 2564

อัต่ราผลต่อบัแทีนผู้ถื่อหุ้น 
15
 (%) 9.08 9.54 1.42

อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน 
12
 (%) 9.13 11.40 2.20

อัต่ราการหมีุนข็องสุินทีรัพีย่์ 
18
 (เท่า) 0.93 0.76 0.68

ต่ัว้คำูณคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Equity Multiplier) (เท่า) 1.40 1.39 1.42

กำ�ไรสุทธุแิละอัติร�กำ�ไรสุทธุิ

EBITDA

25612560 2562 2563 2564

อัตรากำไรสุทธ� (%)กำไรสุทธิ (ล�านบาท)

1,352
1,195

1,038

1,662

9.3%

1.5%

7.1%

6.2%

9.8%
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อัติร�ผลติอบัแทนิผู�ถืือห่้�นิ
ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้อัต่ราผลต่อบัแทีนผู้ถื่อหุ้นที้�ร้อย่ละ 1.42 ลดลงจากร้อย่ละ 9.54 ในป็ี 2563 จากป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการทีำากำาไรที้�ลดลง 

ในข็ณะที้�ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการใช้สุินทีรัพีย่์ให้เกิดราย่ได้ลดลง และมี้คำว้ามีเสุ้�ย่งเพีิ�มีข็่�นเล็กน้อย่ จากป็ี 2563 ดังน้�

25612560 2562 2563 2564

1,537

2,9792,8602,659

3,276

EBITDA Margin (%)EBITDA (ล�านบาท)

11.2%

20.5%

17.0%

16.0%

19.4%

กี่ำ�ไรส้ทธ ิ
ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้กำาไรสุุทีธุ์ิ 209.34 ล้านบัาที หรือคำิดเป็็น 

0.17 บัาทีต่่อหุ้น ลดลงจำานว้น 1,142.39 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 
84.51 จากป็ี 2563 ซ่�งมี้ผลการดำาเนินงานกำาไรสุุทีธุ์ิ จำานว้น 1,351.73 
ล้านบัาที โดย่มี้สุาเหตุ่หลักจากกลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้จากการข็าย่รว้มี
ลดลง และต่้นทีุนข็าย่เพีิ�มีข็่�นจากราคำาว้ัต่ถืุดิบัหลักที้�ใช้ในการผลิต่
อาหารสุัต่ว้์เพีิ�มีข็่�น เมี่�อเป็รีย่บัเที้ย่บักับัป็ี 2563 กำาไรสุุทีธุ์ิข็องกลุ่มี
บัริษััทีในป็ี 2564 คำิดเป็็นร้อย่ละ 1.52 ข็องราย่ได้จากการข็าย่ ลดลง
จากร้อย่ละ 9.33 ในป็ี 2563

กี่ำ�ไรกี่่อนิห่ักี่คำ่�เสื�อม ดอกี่เบัี�ย ภ�ษีั 
และคำ่�ติัดจำ�ห่นิ่�ย (EBITDA) 

ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้กำาไรก่อนหักคำ่าเสุ่�อมี ดอกเบั้�ย่ ภาษั้ และ
คำ่าต่ัดจำาหน่าย่ จำานว้น 1,536.60 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 1,442.00 
ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 48.41 เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 2563 จากการ
ที้�กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่ได้จากการข็าย่รว้มีลดลง และต่้นทีุนข็าย่เพีิ�มีข็่�น
จากราคำาว้ัต่ถืุดิบัหลักที้�ใช้ในการผลิต่อาหารสุัต่ว้์เพีิ�มีข็่�น ซ่�งทีำาให้ 
EBITDA Margin ในป็ี 2564 อยู่่ที้�ร้อย่ละ 11.15 ลดลงจากป็ี 2563  
ที้�ร้อย่ละ 20.55

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)
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4.3 ฐ�นิะท�งกี่�รเงนิิ และคำว�มส�ม�รถื 
ในิกี่�รบัรหิ่�รทรพัย์สินิ

สินิทรพัย์
ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้สุินทีรัพีย่์รว้มีจำานว้น 

21,224.09 ล้านบัาที ป็ระกอบัด้ว้ย่ สุินทีรัพีย่์หมีุนเว้ีย่น 5,753.03 
ล้านบัาที คำิดเป็็นร้อย่ละ 27.11 ข็องสุินทีรัพีย่์รว้มี ที้�ดิน อาคำารและ
อุป็กรณ์ 10,830.20 ล้านบัาที คำิดเป็็นร้อย่ละ 51.03 ข็องสุินทีรัพีย่์รว้มี 
เงินลงทีุนในบัริษััทีร่ว้มี 3,284.49 ล้านบัาที คำิดเป็็นร้อย่ละ 15.48 ข็อง
สุินทีรัพีย่์รว้มี สุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�ไมี่หมีุนเว้ีย่น 548.15 ล้านบัาที 
คำิดเป็็นร้อย่ละ 2.58 ข็องสุินทีรัพีย่์รว้มี อสุังหาริมีทีรัพีย่์เพี่�อการลงทีุน
และสุินทีรัพีย่์ไมี่หมีุนเว้ีย่นอ่�น 808.22  ล้านบัาที คำิดเป็็นร้อย่ละ 3.81 
ข็องสุินทีรัพีย่์รว้มี

สุนิทีรพัีย่ร์ว้มี ณ ว้นัที้� 31 ธุ์นัว้าคำมี 2564 เพีิ�มีข็่�น 814.33 ล้านบัาที 
หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 3.99 จากสุิ�นป็ี 2563 (ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2563) 
เน่�องจาก ที้�ดิน อาคำารและอุป็กรณ์ เพีิ�มีข็่�น 784.93 ล้านบัาที ในป็ี 
2564 อัต่ราผลต่อบัแทีนจากสุินทีรัพีย่์ข็องกลุ่มีบัริษััทีอยู่่ที้�ร้อย่ละ 1.01 
ลดลงจากร้อย่ละ 6.89 ในป็ี 2563

ลูกี่ห่นิี�กี่�รคำ��และลูกี่ห่นิี�อื�นิ
ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้การต่ั�งคำ่าเผ่�อหน้�สุงสุัย่จะ

สุญู จำานว้น 11.65 ลา้นบัาที ลดลงจาก 29.60 ลา้นบัาที ในป็ ี2563 คำา่เผ่�อ
หน้�สุงสุัย่จะสุูญย่ังอยู่่ในระดับัที้�เหมีาะสุมี ซ่�งคำิดเป็็นอัต่ราร้อย่ละ 1.60 
ข็องลูกหน้�การคำ้าและต่ั๋ว้เงินรับัรว้มี ระย่ะเว้ลาการเก็บัหน้�เฉล้�ย่ 19 ว้ัน  
ในป็ี 2564 คำงที้�จากป็ี 2563 อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นลูกหน้�การคำ้า ในป็ี 
2564 เที่ากับั 19.23 เที่า เพีิ�มีข็่�นเล็กน้อย่จาก 18.68 เที่า ในป็ี 2563

สินิคำ��คำงเห่ลือ 
ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้สุินคำ้าคำงเหล่อรว้มี 

3,498.59 ลา้นบัาที เพีิ�มีข็่�นจำานว้น 122.95 ลา้นบัาที หรอืเพีิ�มีข็่�นรอ้ย่ละ 
3.64 จากป็ี 2563 จากสุินคำ้าระหว้่างผลิต่เพีิ�มีข็่�น ระย่ะเว้ลาข็าย่สุินคำ้า
เฉล้�ย่ในป็ี 2564 เที่ากับั 7 ว้ัน เพีิ�มีข็่�นจาก 6 ว้ันในป็ี 2563 กลุ่มีบัริษััที
มี้คำ่าเผ่�อมีูลคำ่าสุินคำ้าคำงเหล่อไมี่เคำล่�อนไหว้ จำานว้น 2.88 ล้านบัาที และ
คำา่เผ่�อมีลูคำา่สุนิคำา้คำงเหลอ่ลดลง จำานว้น 5.90 ลา้นบัาที ซ่�งรว้มีคำดิเป็น็
เพีย้่งรอ้ย่ละ 0.25 ข็องสุนิคำา้คำงเหลอ่รว้มี แสุดงใหเ้หน็ถืง่คำว้ามีสุามีารถื
ในการบัริหารสุินคำ้าคำงเหล่อให้อยู่่ในระดับัที้�เหมีาะสุมี

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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ห่นิี�สินิ
ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้หน้�สุินรว้มีจำานว้น 

6,538.94 ล้านบัาที ป็ระกอบัด้ว้ย่ หน้�สุินหมีุนเว้ีย่น 4,032.02 ล้านบัาที 
หรอืคำดิเป็น็รอ้ย่ละ 61.66 ข็องหน้�สุนิรว้มี เงนิกูย้่ม่ีระย่ะย่าว้จากบัคุำคำลที้�
เก้�ย่ว้ข็อ้งกนั จำานว้น 1,500.00 ลา้นบัาที หรอืคำดิเป็น็รอ้ย่ละ 22.94 ข็อง
หน้�สุินรว้มี ภาระผูกพีันผลป็ระโย่ชน์พีนักงาน จำานว้น 567.36 ล้านบัาที 
หรือคำิดเป็็นร้อย่ละ 8.68 ข็องหน้�สุินรว้มี ราย่ได้คำ่าเช่ารับัล่ว้งหน้า  
จำานว้น 101.04 ล้านบัาที หรือคำิดเป็็นร้อย่ละ 1.55 ข็องหน้�สุินรว้มี หน้�
สุินต่ามีสุัญญาเช่าและหน้�สุินไมี่หมีุนเว้ีย่นอ่�น จำานว้น 338.50 ล้านบัาที 
หรือคำิดเป็็นร้อย่ละ 5.18 ข็องหน้�สุินรว้มี   

ฐ�นิะท�งก�รเงินิ

หนิ่�สินิท่�ม่ภ�ระดำอกเบ่�ย ในิปี 2564

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

หน้�สุินรว้มี ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 เพีิ�มีข็่�น 838.60 ล้านบัาที  
หรือเพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 14.71 จากสุิ�นป็ี 2563 (ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2563) 
จากการที้�กลุ่มีบัริษััทีมี้เงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�นจากสุถืาบัันการเงิน เพีิ�มีข็่�น 
610.00 ล้านบัาที ทีั�งน้� เงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�นและระย่ะย่าว้ข็องกลุ่มีบัริษััที 
เป็็นการกู้ย่่มีในสุกุลเงินบัาทีเที่านั�น ไมี่มี้เงินกู้ย่่มีสุกุลเงินต่ราต่่าง
ป็ระเทีศ หน้�สุินที้�มี้ภาระดอกเบั้�ย่ข็องกลุ่มีบัริษััที ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 
2564 จำานว้น 4,330.50 ล้านบัาที หรือคำิดเป็็นร้อย่ละ 66.23 ข็องหน้�
สุินรว้มี

ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้เจ้าหน้�การคำ้าและ 
เจ้าหน้�อ่�นรว้มีจำานว้น 1,102.48 ล้านบัาที เพีิ�มีข็่�น 22.06 ล้านบัาที หรือ
เพีิ�มีข็่�นร้อย่ละ 2.04 จากป็ี 2563 อัต่ราสุ่ว้นหมีุนเว้ีย่นเจ้าหน้�การคำ้า 
ในป็ี 2564 เที่ากับั 15.25 เที่า ลดลงจาก 16.17 เที่า ในป็ี 2563 กลุ่มี
บัริษััทีมี้ระย่ะเว้ลาการชำาระหน้�เฉล้�ย่ ในป็ี 2564 ที้� 24 ว้ัน เพีิ�มีข็่�นจาก 
22 ว้ันในป็ี 2563

ส่วนิของผู�ถืือห่้�นิ 
ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้สุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้นจำานว้น 

14,685.16 ล้านบัาที ลดลง 24.27 ล้านบัาที หรือลดลงร้อย่ละ 0.16 
จากสุิ�นป็ี 2563 (ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2563) เน่�องจากกลุ่มีบัริษััทีมี้
กำาไรสุะสุมีลดลงจำานว้น 23.14 ล้านบัาที ทีำาให้มีูลคำ่าหุ้นทีางบััญชีป็ี 
2564 เที่ากับั 11.71 บัาทีต่่อหุ้น ลดลงเล็กน้อย่จาก 11.73 บัาทีต่่อ
หุ้นในป็ี 2563

ล�านบาทล�านบาท
ป� 256420,410ป� 2563

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

หนี้สินหมุนเว�ยน

21,224

14,685

2,507

4,0325,753

15,47114,709

3,185

2,5165,738

14,672

เง�นกู�ยืมระยะสั้น

เง�นกู�ยืมระยะยาว
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป�

เง�นกู�ยืมระยะยาว

1,471

1,500

1,360



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

114 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

4.4 สภ�พคำล่องและคำว�มเพียงพอของเงนิิท้นิ

กี่ระแสเงนิิสด
ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้กระแสุเงินสุดสุุทีธุ์ิได้มีาจากกิจกรรมี

การดำาเนินงานเป็็นจำานว้น 805.43 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 1,744.11 
ล้านบัาที เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 2563 ระย่ะเว้ลาหมีุนเว้ีย่นเงินสุด (Cash 
Cycle) ในป็ี 2564 อยู่่ที้� 2 ว้ัน ลดลงจาก 3 ว้ันในป็ี 2563 

กลุ่มีบัริษััทีมี้กระแสุเงินสุดใช้ไป็ในกิจกรรมีการลงทีุน จำานว้น 
1,607.31 ล้านบัาที ลดลงจำานว้น 460.52 ล้านบัาที เมี่�อเที้ย่บักับัปี็ 
2563 โดย่สุ่ว้นใหญ่เป็็นการลงทีุนในสุินทีรัพีย่์ถืาว้รจำานว้น 1,242.27 
ล้านบัาที การลงทีุนในสุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�ไมี่หมีุนเว้ีย่นจำานว้น 
539.07 ล้านบัาที 

กลุ่มีบัริษััทีมี้กระแสุเงินสุดได้มีาจากกิจกรรมีจัดหาเงินจำานว้น 
577.16 ล้านบัาที เพีิ�มีข็่�นจำานว้น 958.66 ล้านบัาที เมี่�อเที้ย่บักับัป็ี 
2563 โดย่สุ่ว้นใหญ่เป็็นการจ่าย่เงินป็ันผล จำานว้น 250.72 ล้านบัาที

ดังนั�น ณ ว้ันสุิ�นป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้เงินสุดและราย่การเที้ย่บัเที่า
เงินสุด จำานว้น 962.73 ล้านบัาที ลดลงจากป็ี 2563 จำานว้น 224.73 
ล้านบัาที

สภ�พคำล่องท�งกี่�รเงนิิ
ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้สุภาพีคำล่องทีางการเงินที้�เหมีาะสุมี เพี้ย่ง

พีอต่่อการดำาเนินงาน และมี้ฐานะทีางการเงินที้�แข็็งแกร่ง เห็นได้จาก
อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องต่ามีงบัการเงินรว้มี ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 
เที่ากับั 1.43 เที่า ลดลงจาก 2.28 เที่า ในป็ี 2563 อัต่ราสุ่ว้นสุภาพี
คำล่องหมีุนเร็ว้ เที่ากับั 0.42 เที่า ลดลงจาก 0.74 เที่า ในป็ี 2563 
อัต่ราสุ่ว้นสุภาพีคำล่องกระแสุเงินสุด เที่ากับั 0.25 เที่า ลดลงจาก 1.15 
เที่า ในป็ี 2563

ระยะเวล�คำรบักี่ำ�ห่นิดห่นิี�ระยะสั�นิ 
ที�มีผลติ่อสภ�พคำล่อง

ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้หน้�สุินหมีุนเว้ีย่นจำานว้น
รว้มี 4,032.02 ล้านบัาที โดย่เป็็นเงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�นจำานว้น  1,470.50 
ล้านบัาที เจ้าหน้�การคำ้าและเจ้าหน้�อ่�นจำานว้น 1,102.48 ล้านบัาที 
สุ่ว้นข็องเงินกู้ย่่มีระย่ะย่าว้จากบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องกันที้�ถื่งกำาหนดชำาระ
ในหน่�งป็ีจำานว้น 1,360.00 ล้านบัาที และหน้�สุินหมีุนเว้ีย่นอ่�นจำานว้น 
99.04 ล้านบัาที 

สุำาหรับัหน้�สุินระย่ะสุั�นที้�จะคำรบักำาหนดชำาระในหน่�งป็ีทีั�งที้�เป็็นเจ้า
หน้�การคำ้า เงินกู้ระย่ะสุั�น และภาระดอกเบั้�ย่จ่าย่นั�น กลุ่มีบัริษััทีมี้ผล
การดำาเนินงานที้�ด้ มี้สุภาพีคำล่องเพี้ย่งพีอ สุามีารถืจ่าย่ชำาระคำ่นได้
จากกระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน และเงินทีุนหมีุนเว้ีย่นจากการ
ดำาเนินงาน

กลุ่มีบัริษััทีย่ังคำงมี้แหล่งเงินทีุนกับัสุถืาบัันการเงินคำงเหล่อที้�ย่ัง
ไมี่ได้ใช้ ทีั�งที้�เป็็นว้งเงินเบัิกเกินบััญชีจำานว้น 242.00 ล้านบัาที เงิน
กู้ย่่มีระย่ะสุั�น เลต่เต่อร์ออฟเคำรดิต่ ทีรัสุต่์รีซีที แพี็คำกิ�งเคำรดิต่จำานว้น 
6,708.00 ล้านบัาที และสุัญญาซื�อข็าย่เงินต่ราต่่างป็ระเทีศล่ว้งหน้า
จำานว้น 941.65 ล้านบัาที

โคำรงสร��งเงนิิท้นิ
กลุ่มีบัริษััทีมี้เสุถื้ย่รภาพีทีางการเงินที้�มีั�นคำง ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 

2564 อัต่ราสุ่ว้นหน้�สุินต่่อสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) 
เที่ากับั 0.45 เที่า เพีิ�มีข็่�นเล็กน้อย่จาก 0.39 เที่า ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 
2563

หน้�สุินที้�มี้ภาระดอกเบั้�ย่ ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 จำานว้น 
4,330.50 ลา้นบัาที เพีิ�มีข็่�นจาก 3,413.00 ลา้นบัาที ณ ว้นัที้� 31 ธุ์นัว้าคำมี 
2563 ดงันั�นอตั่ราสุว่้นหน้�สุนิที้�มีภ้าระดอกเบั้�ย่ต่อ่สุว่้นข็องผูถ้ือ่หุน้อยู่ใ่น
ระดับัต่�ำา 0.29 เที่า เพีิ�มีข็่�นเล็กน้อย่จาก 0.23 เที่า ในป็ี 2563 แสุดง
ให้เห็นถื่งโคำรงสุร้างเงินทีุนว้่าอยู่่ในระดับัที้�เหมีาะสุมี

ปัจจัยห่รือเห่ติ้กี่�รณ์ที�จะมีผลต่ิอฐ�นิะกี่�รเงินิห่รือกี่�รดำ�เนิินิง�นิในิอนิ�คำติ

คำว้ามีเสุ้�ย่งที้�อาจสุ่งผลต่่อการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องกลุ่มีบัริษััที แบั่งออกเป็็น 7 ด้าน ได้แก่ คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกลยุ่ทีธุ์์ คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการ
ดำาเนินงาน คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการเงิน คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกฎระเบั้ย่บั หรือกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านชื�อเสุ้ย่ง และภาพีลักษัณ์ คำว้ามี
เสุ้�ย่งที้�มีผ้ลกระทีบัต่อ่สุทิีธุ์ขิ็องผูถ้ือ่หลกัทีรพัีย่ ์คำว้ามีเสุ้�ย่งดา้นอ่�นๆ และคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกดิข็่�นใหมี ่สุำาหรบััข็อ้มีลูเก้�ย่ว้กบััป็จัจยั่เสุ้�ย่งและการ
บัรหิารจดัการคำว้ามีคำว้ามีเสุ้�ย่ง สุามีารถืดรูาย่ละเอย้่ดเพีิ�มีเต่มิีต่ามีที้�ไดร้ะบัใุนหวั้ข็อ้ ป็จัจยั่คำว้ามีเสุ้�ย่งต่อ่การดำาเนนิธุ์รุกจิข็องบัรษิัทัี หนา้ 54



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

115ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

4.5 ภ�ระผูกี่พันิด��นิห่นิี�สินิ
หน�วย : ล้�านบาท

ภ�ระข็้อผูกพัื่นิ รวม
ระยะเวล�ก�รชำ�ระ

นิ้อยกว่� 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี ม�กกว่� 5 ปี

ภาระผูกพีันด้านหน้�สุินระย่ะย่าว้ 2,860.00 1,360.00 600.00 - 900.00

ภาระผูกพีันด้านสุัญญาเช่าทีางการเงิน 345.10 19.47 37.44 36.96 251.23

ภาระผูกพีันด้านสุัญญาเช่าดำาเนินงาน 0.13 0.13 - - -

ภาระผูกพีันด้านการซื�อ 69.47 63.06 6.41 - -

ภาระผูกพีันด้านหน้�สุินอ่�นๆ 267.07 267.07 - - -

รวิม 3,541.77 1,709.73 643.85 36.96 1,151.23

ร�ยจ่�ยลงท้นิและแห่ล่งเงนิิท้นิ 
ในป็ี 2564 กลุ่มีบัริษััทีมี้ราย่จ่าย่จากกิจกรรมีการลงทีุนเป็็นจำานว้น 

1,607.31 ล้านบัาที โดย่มี้การซื�อสุินทีรัพีย่์ถืาว้รจำานว้น 1,242.27 
ล้านบัาที ลงทีุนในสุินทีรัพีย่์ชีว้ภาพีสุ่ว้นที้�ไมี่หมีุนเว้ีย่นจำานว้น 539.07 
ล้านบัาที การลงทีุนในป็ี 2564 เป็็นการข็ย่าย่ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ โดย่
เงินลงทีุนข็องกลุ่มีบัริษััที มีาจากกระแสุเงินสุดจากการดำาเนินงาน เงิน
ทีุนหมีุนเว้ีย่น เงินกู้ย่่มีระย่ะสุั�น และเงินกู้ย่่มีระย่ะย่าว้ 

โดย่บัริษััทีฯ อยู่่ระหว้่างการก่อสุร้างโรงงานแป็รรูป็เน่�อไก่ และ
โรงงานแป็รรูป็ป็รุงสุุกแห่งใหมี่ ไป็พีร้อมีกับัการทีย่อย่สุร้างฟาร์มีเล้�ย่ง
ไก่เน่�อเพีิ�มีเต่ิมี ที้�จังหว้ัดชลบัุรี เพี่�อรองรับัคำว้ามีต่้องการทีั�งในป็ระเทีศ
และต่่างป็ระเทีศที้�เพีิ�มีข็่�น อ้กทีั�งย่ังเป็็นการข็ย่าย่ฐานลูกคำ้าอย่่าง
คำรอบัคำลุมี และต่อบัโจทีย่์คำว้ามีต่้องการข็องผู้บัริโภคำที้�หลากหลาย่ 
โดย่มี้เป็�าหมีาย่กำาลังการแป็รรูป็เน่�อไก่อยู่่ที้� 150,000 ต่ัว้ต่่อว้ัน และ
กำาลังการผลิต่ไก่แป็รรูป็ป็รุงสุุก 24,000 ต่ันต่่อป็ี ข็ณะเด้ย่ว้กัน บัริษััทีฯ 
ว้างแผนการข็ย่าย่โรงงานผลิต่อาหารไก่ เพี่�อเพีิ�มีกำาลังการผลิต่ให้สุอด
รับักับัแผนการข็ย่าย่กำาลังการผลิต่ไก่เน่�อทีั�งว้งจร

โดย่ที้�กลุ่มีบัริษััทีต่ั�งงบัลงทีุนไว้้ป็ระมีาณป็ีละ 1,200 - 1,500 
ล้านบัาที อย่่างไรก็ต่ามี การลงทีุนดังกล่าว้อาจมี้การป็รับัเป็ล้�ย่นได้
ต่ามีสุถืานการณ์ที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ 

เงินิลงทุนิ (ล้้านบาท)
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รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

116 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ผู้แทนิผู้ถืือหุ้นิกู้ -ไมี่มี้-

 5. ข�อมูลทั�วไปและข�อมูลสำ�คำัญอื�นิ 
 5.1 ข�อมูลทั�วไป

GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4 GRI 102-7

ผลิต่และจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์  
ไก่สุดแช่แข็็ง เน่�อไก่แป็รรปู็ และ
ผลิต่ภัณฑ์อาหารจากเน่�อไก่

0107537001471
0 2473 8000
0 2473 8398
1,400,000,000 บัาที
1,253,821,000 บัาที
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ
www.gfpt.co.th

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

 บรษัิัท จ่เอฟพ่ื่ท่  
จำ�กัดำ (มห�ชนิ)

บรษัิัทท่�ออกหลักทรพัื่ย์

GFPT 

 ผลิต่และจำาหน่าย่อาหารสุัต่ว้์ 
และจำาหน่าย่ลูกไก่

0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
 400,000,000 บัาที
 400,000,000 บัาที
 40,000,000 หุ้น
 หุ้นสุามีัญ
www.ktfood.co.th

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

 บรษัิัท กรุงไทยอ�ห�ร 
จำ�กัดำ (มห�ชนิ)

บรษัิัทย่อย

KT 

ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์

0105536132457
0 2473 8000
0 2473 8398
200,000,000 บัาที
200,000,000 บัาที
20,000,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

บรษัิัท จ่พ่ื่ บรด่ำดำิ�ง  
จำ�กัดำ

บรษัิัทย่อย

GP 

ฟารม์ีเล้�ย่งไกพ่่ีอแมีพ่ีนัธุ์ุ ์และ
ฟาร์มีไก่ไข็่แบับั Cage Free

0105521016944
0 2473 8000
0 2473 8398
350,000,000 บัาที
350,000,000 บัาที
35,000,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

บรษัิัท ฟ�รม์กรุงไทย 
จำ�กัดำ

บรษัิัทย่อย

FKT 

 ชื�อบรษัิัท

 ประเภทธุรุกิจ

 ท่�ติั�งสำ�นิักง�นิใหญ่ 

 เลข็ทะเบ่ยนิบรษัิัท
 โทรศัพื่ท์
 โทรส�ร
 ทุนิจดำทะเบ่ยนิ
 ทุนิชำ�ระแล้ว

 ชนิิดำข็องหุ้นิท่�จำ�หนิ่�ยแล้ว
จำ�นิวนิหุ้นิท่�จำ�หนิ่�ยแล้ว

เว็บไซ่ติ์

บุคำคำลอ้�งอิง นิ�ยทะเบ่ยนิหลักทรพัื่ย์

บัริษััที ศูนย่์รับัฝากหลักทีรัพีย่์ (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด
ที้�อยู่่ 93  ถืนนรัชดาภิเษัก แข็ว้งดินแดง  
เข็ต่ดินแดง กรุงเทีพีฯ 10400
โทีรศัพีที์ 0 2009 9000, 0 2009 9991
www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญช่

บัริษััที สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด
ที้�อยู่่ 191 อาคำารสุ้ลมีคำอมีเพีล็กซ์ ชั�น 19 
ถืนนสุ้ลมี แข็ว้งสุ้ลมี เข็ต่บัางรัก กรุงเทีพีฯ 10500
โทีรศัพีที์ 0 2231 3980-7 
www.amc-mri.com

http://www.gfpt.co.th
http://www.ktfood.co.th
http://www.set.or.th/tsd
http://www.amc-mri.com
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117ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

0105525001496
0 2473 8000
0 2473 8398
160,000,000 บัาที
160,000,000 บัาที 
1,600,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

ผลติ่และจำาหนา่ย่ผลติ่ภณัฑ์
อาหารแป็รรูป็

บรษัิัท จ่เอฟ ฟูดำส์  
จำ�กัดำ

บรษัิัทย่อย

GFF 

0105524028536
0 2473 8000
0 2473 8398
550,000,000 บัาที
550,000,000 บัาที
55,000,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง 
กรุงเทีพีฯ 10150

ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ

บรษัิัท เอ็ม.เคำ.เอส. ฟ�รม์ 
จำ�กัดำ

บรษัิัทย่อย

MKS 

0115536003282
0 2315 4763-4
0 2315 4765
100,000,000 บัาที
100,000,000 บัาที
1,000,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

210 หมีู่ 1 ถืนนเทีพีารักษั์ 
ก.มี. 20.5 ต่ำาบัลบัางเสุาธุ์ง 
อำาเภอบัางเสุาธุ์ง จังหว้ัด
สุมีุทีรป็ราการ 10570

ผลิต่และจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์
อาหารก่�งสุำาเร็จรูป็แช่แข็็ง

บรษัิัท แมคำคำย์่ ฟู้ดำ เซ่อรว์สิเซ่ส 
(ประเทศไทย) จำ�กดัำ

บรษัิัทรว่ม

McKey

0105551130397
038 932 900
038 932 999
3,014,000,000 บัาที
3,014,000,000 บัาที
30,140,000 หุ้น
หุ้นสุามีัญ

77 หมีู่ที้� 4 ต่ำาบัลห้างสุูง 
อำาเภอหนองใหญ่  
จังหว้ัดชลบัุรี 20190

ผลติ่และจำาหน่าย่ผลติ่ภณัฑ์ไก่
สุดแช่แข็็ง เน่�อไก่แป็รรปู็ และ
ผลิต่ภัณฑ์อาหารจากเน่�อไก่

 บรษัิัท จ่เอฟพ่ื่ท่ นิิชิเร 
(ประเทศไทย) จำ�กัดำ

บรษัิัทรว่ม

GFN 

5.2 ข�อพิพ�ทท�งกี่ฎห่ม�ย
- ไมีม่ี ้-
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118 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 6.1 ภ�พรวมของนิโยบั�ยและ
แนิวปฏิิบััติิกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร

 6. นิโยบั�ยกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร
GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-18

บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ต่ระหนักถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องการกำากับัดูแลกิจการ
ที้�ด้ และเชื�อมีั�นว้่าระบับัการบัริหารจัดการที้�ด้ การมี้คำณะกรรมีการและผู้บัริหารที้�มี้
ว้ิสุัย่ทีัศน์ มี้คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อหน้าที้� มี้กลไกการคำว้บัคำุมีและการถื่ว้งดุลอำานาจ เพี่�อ
ให้การบัริหารงานเป็็นไป็อย่่างโป็ร่งใสุ ต่รว้จสุอบัได้ การเคำารพีสุิทีธุ์ิคำว้ามีเที่าเที้ย่มีกัน
ข็องผู้ถื่อหุ้น และมี้คำว้ามีรับัผิดชอบัต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ จะเป็็นป็ัจจัย่สุำาคำัญในการเพีิ�มี
มีูลคำ่าและผลต่อบัแทีนสุูงสุุด ให้แก่ผู้ถื่อหุ้นข็องบัริษััทีฯ ในระย่ะย่าว้

บัริษััทีฯ ได้เผย่แพีร่นโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการและแนว้ป็ฏิบััต่ิอ่�นๆ ที้�เก้�ย่ว้กับั
คำณะกรรมีการ ผูบ้ัรหิาร พีนกังาน ผูถ้ือ่หุน้ และผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ข็องบัรษิัทัีฯ และบัรษิัทัีย่อ่ย่ 
ไว้้บันเว้็บัไซต่์บัริษััทีฯ www.gfpt.co.th ภาย่ใต่้หัว้ข็้อ การกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ (Good 
Governance) ดังน้�

• คำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ บัมีจ.จีเอฟพี้ที้

• จรรย่าบัรรณสุำาหรับัคำู่คำ้าธุ์ุรกิจ

• นโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ

• นโย่บัาย่บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

• นโย่บัาย่การต่่อต่้านการทีุจริต่

• นโย่บัาย่ด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน

• นโย่บัาย่คำุ้มีคำรองข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำล

• นโย่บัาย่ทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา

• นโย่บัาย่ด้านภาษั้

• นโย่บัาย่สุิ�งแว้ดล้อมี

• นโย่บัาย่คำุณภาพี

• นโย่บัาย่ด้านแรงงาน

• นโย่บัาย่การลดคำ่าจ้าง

• นโย่บัาย่ด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน

• นโย่บัาย่บัริษััทีฯ ด้าน SEDEX

• นโย่บัาย่การจัดการสุิ�งแว้ดล้อมี

• นโย่บัาย่ด้านการป็�องกันการคำ้ามีนุษัย่์

• นโย่บัาย่การงดรับัข็องข็ว้ัญ ข็องรางว้ัล

• นโย่บัาย่ด้านคำว้ามีเที่าเที้ย่มีและไมี่ก้ดกัน

• นโย่บัาย่การป็�องกันเก้�ย่ว้กับัผลป็ระโย่ชน์ทีับัซ้อน

• นโย่บัาย่และระเบั้ย่บัป็ฏิบััต่ิเก้�ย่ว้กับัสุิทีธุ์์ิการถื่อคำรองที้�ดิน

• นโย่บัาย่การสุรรหาบัุคำลากรและพีัฒนาบัุคำลากรข็องบัริษััทีฯ

• นโย่บัาย่คำว้ามีป็ลอดภัย่ อาชีว้อนามีัย่และสุภาพีแว้ดล้อมีในการทีำางาน

https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/code%20of%20conduct%20GFPT%202564%20th.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/Supplier%20Code%20of%20Conduct-th%20-%20GFPT%20Group.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/GFPT%20CG%20Policy2564%20th.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/GFPT-Risk%20Management%20Policy.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/GFPT_Anti_TH.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/humanrightspolicy.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20GFPT.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20GFPT%20-%20No%20Signature.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%20GFPT.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1TH.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/cg_quality_policy_2560.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20SEDEX.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/mksakt/MKS%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
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รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

120 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

2     หลักการกำากับัดูแลกิจการข็อง The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3     หลักการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้สุำาหรับับัริษััทีจดทีะเบั้ย่น ป็้ 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017

 1     หลักการกำากับัดูแลกิจการท้ี�ด้สุำาหรับับัริษััทีจดทีะเบ้ัย่น ป้็ 2555 ศูนย่์พีัฒนาการกำากับัดูแลกิจการบัริษััทีจดทีะเบ้ัย่น ต่ลาดหลักทีรัพีย์่แห�งป็ระเทีศไทีย่

นิโยบั�ยกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร

บัริษััทีฯ ได้กำาหนดนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ข็อง 
บัริษััทีฯ (Corporate Governance Policy) ภาย่ใต่้หลักเกณฑ์ 
ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่1 และข็้อกำาหนดข็ององคำ์การเพี่�อ
คำว้ามีร่ว้มีมี่อทีางเศรษัฐกิจและการพีัฒนา (OECD)2 รว้มีไป็ถื่งมี้การ
ป็รบััใหม้ีค้ำว้ามีสุอดคำลอ้งกบััหลกัการกำากบััดแูลกจิการที้�ดสุ้ำาหรบัับัรษิัทัี
จดทีะเบั้ย่น ป็ี 2560 (CG Code)3 ที้�ออกโดย่สุำานักงานคำณะกรรมีการ 
ก.ล.ต่. เพี่�อใชเ้ป็น็แนว้ทีางในการดำาเนนิธุ์รุกจิสุำาหรบัักรรมีการ ผูบ้ัรหิาร 
และพีนกังานข็องบัรษิัทัีฯ และกำาหนดใหม้ีก้ารทีบัทีว้นนโย่บัาย่และแนว้
ป็ฏบิัตั่เิป็น็ป็ระจำาทีกุป็ ีเพี่�อใหเ้หมีาะสุมีกบััการเป็ล้�ย่นแป็ลงซ่�งอาจเกดิ
จากการดำาเนินธุ์ุรกิจ สุภาพีแว้ดล้อมี สุถืานการณ์ หรือกฎหมีาย่ โดย่มี้
เน่�อหาคำรอบัคำลุมีทีั�ง 5 หมีว้ดหลัก ดังน้�

ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565

บรษัิท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

121ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ห่มวดที� 1 สิทธขิองผู�ถืือห่้�นิ  
(Rights of Shareholders)

คำณะกรรมีการคำำาน่งถื่งคำว้ามีสุำาคำัญข็องสุิทีธุ์ิข็องผู้ถื่อหุ้นทีุกกลุ่มี 
จ่งได้จัดให้มี้นโย่บัาย่การคำุ้มีคำรองสุิทีธุ์ิข็องผู้ถื่อหุ้นและการสุ่งเสุริมี
การใช้สุิทีธุ์ิข็องผู้ถื่อหุ้น

ก�รประชุมส�มัญผู้ถืือหุ้นิประจำ�ปี 2564

บัริษััทีฯ ได้เป็ิดโอกาสุให้ผู้ถื่อหุ้นเสุนอระเบั้ย่บัว้าระและชื�อบัุคำคำล
ล่ว้งหน้า เพี่�อแต่่งต่ั�งเป็็นกรรมีการและเสุนอคำำาถืามี เป็็นเว้ลา 3 เด่อน
ก่อนว้ันสุิ�นป็ี ระหว้่างว้ันที้� 1 ตุ่ลาคำมี ถื่ง 30 ธุ์ันว้าคำมี 2563 และเมี่�อ
คำรบักำาหนดเว้ลาดังกล่าว้ พีบัว้่า ไมี่มี้ผู้ถื่อหุ้นราย่ใดเสุนอระเบั้ย่บัว้าระ 
หรือเสุนอชื�อบัุคำคำล หรือสุ่งคำำาถืามีล่ว้งหน้าก่อนการป็ระชุมี 

ในว้ันที้� 23 กุมีภาพีันธุ์์ 2564 บัริษััทีฯ ได้เผย่แพีร่มีต่ิคำณะกรรมีการ
บัรษิัทัี ผา่นระบับัข็า่ว้ข็องต่ลาดหลกัทีรพัีย่แ์หง่ป็ระเทีศไทีย่ และเว้บ็ัไซต่์
ข็องบัริษััทีฯ พีร้อมีกำาหนดว้ันป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ี 2564 ใน
ว้นัที้� 8 เมีษัาย่น 2564 เว้ลา 9.30 น. โดย่กำาหนดราย่ชื�อผูถ้ือ่หุน้ที้�มีสุ้ทิีธุ์ิ
เข็า้รว่้มีป็ระชมุีผูถ้ือ่หุน้และออกเสุย้่งลงคำะแนน และมีสุ้ทิีธุ์ริบััเงนิป็นัผล 
ในว้ันที้� 9 มี้นาคำมี 2564 (Record Date) และกำาหนดจ่าย่เงินป็ันผล
ในว้ันที้� 29 เมีษัาย่น 2564

บัริษััทีฯ ได้เผย่แพีร่หนังสุ่อเชิญป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้น ป็ระจำาป็ี 
2564 เอกสุารป็ระกอบัการป็ระชุมีต่่างๆ รว้มีถื่งราย่งานการป็ระชุมี
สุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ี 2564 ทีั�งภาษัาไทีย่ และภาษัาอังกฤษั ผ่าน
ระบับัข็่าว้ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ และเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ ต่ั�งแต่่ว้ันที้� 8 
มี้นาคำมี 2564 นับัเป็็น 31 ว้ันก่อนว้ันป็ระชุมี และบัริษััทีฯ มีอบัหมีาย่ให้
บัรษิัทัี ศนูย่ร์บััฝากหลกัทีรพัีย่ ์(ป็ระเทีศไทีย่) จำากดั ซ่�งเป็น็นาย่ทีะเบัย้่น
หลักทีรัพีย่์ เป็็นผู้จัดสุ่งหนังสุ่อเชิญป็ระชุมีให้แก่ผู้ถื่อหุ้นทีางไป็รษัณ้ย่์
ลงทีะเบั้ย่นต่ั�งแต่่ว้ันที้� 17 มี้นาคำมี 2564 นับัเป็็น 21 ว้ันก่อนว้ันป็ระชุมี 

การป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ี 2564 จัดข็่�นในว้ันพีฤหัสุบัด้
ที้� 8 เมีษัาย่น 2564 เว้ลา 9.30 น. ผ่านสุ่�ออิเล็กทีรอนิกสุ์ ด้ว้ย่ระบับั 
DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถื่าย่ทีอดสุดจากห้อง
ป็ระชุมีบัริษััทีฯ ชั�น M อาคำารจีเอฟพี้ที้ เลข็ที้� 312 ถืนนพีระรามีที้� 2 
แข็ว้งบัางมีด เข็ต่จอมีทีอง กรุงเทีพีฯ 10150 โดย่มี้ผู้ถื่อหุ้นมีาป็ระชุมี 
Online ด้ว้ย่ต่นเอง และผู้รับัมีอบัฉันทีะ รว้มีจำานว้น 399 ราย่ นับัเป็็น
จำานว้นหุ้นทีั�งสุิ�น 772,521,185 หุ้น คำิดเป็็น 61.61% ข็องจำานว้นหุ้น
ที้�จำาหน่าย่ได้แล้ว้ทีั�งหมีด ซ่�งภาย่หลังการป็ระชุมีเสุร็จสุิ�น บัริษััทีฯ ได้มี้
การเผย่แพีรม่ีต่ทิี้�ป็ระชมุีและผลการลงคำะแนนข็องแต่ล่ะว้าระภาย่ในว้นั
ที้�ป็ระชุมี อ้กทีั�ง บัริษััทีฯ มี้การเผย่แพีร่ราย่งานการป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อ
หุ้นป็ระจำาป็ี 2564 พีร้อมีภาพีและเสุ้ย่งที้�บัันที่กการป็ระชุมี ผ่านระบับั
ข็่าว้ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ และเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ ใน
ว้ันที้� 20 เมีษัาย่น 2564

โดย่ในการป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ี  2564 บัริษััทีฯ
มี้การเผย่แพีร่ราย่ละเอ้ย่ดการป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นผ่านทีางระบับั
ข็่าว้ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ และเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ  
(www.gfpt.co.th) ภาย่ใต่้หัว้ข็้อ ข็้อมีูลสุำาหรับัผู้ถื่อหุ้น

บัริษััทีฯ ได้รับัผลการป็ระเมีินคำุณภาพีการจัดป็ระชุมีสุามีัญผู้
ถื่อหุ้น ป็ระจำาป็ี 2564 จัดโดย่สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีผู้ลงทีุนไทีย่, สุมีาคำมี
บัริษััทีจดทีะเบั้ย่น และสุำานักงานคำณะกรรมีการกำากับัหลักทีรัพีย่์และ
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์ ด้ว้ย่คำะแนน 100 คำะแนน

ปี 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการป็ระเมีิน 100 97 99 100 100

ห่มวดที� 2 กี่�รปฏิิบััติิติ่อผู�ถืือห่้�นิอย่�งเท่�เทียมกี่ันิ 
(Equitable Treatment of Shareholders)

บัริษััทีฯ ย่่ดหลักการป็ฏิบััต่ิต่่อผู้ถื่อหุ้นทีุกราย่ ไมี่ว้่าจะเป็็นผู้ถื่อหุ้น
ราย่ใหญ่ ผู้ถื่อหุ้นราย่ย่่อย่ นักลงทีุนสุถืาบััน หรือผู้ถื่อหุ้นต่่างชาต่ิอย่่าง
เที่าเที้ย่มีกันโดย่ไมี่เล่อกป็ฏิบััต่ิ โดย่ได้กำาหนดนโย่บัาย่และแนว้ป็ฏิบััต่ิ
ดา้นการกำากบััดแูลการใชข้็อ้มีลูภาย่ใน การกำากบััดแูลดา้นคำว้ามีข็ดัแย่ง้
ทีางผลป็ระโย่ชน์ การราย่งานการมี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ข็องกรรมีการ

ผลก�รประเมินิคำุณภ�พื่ก�รจัดำประชุมส�มัญผู้ถืือหุ้นิ
ในิรอบ 5 ปี ท่�ผ่�นิม� (คะแนน)

https://www.gfpt.co.th/?me=th-investor-information
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122 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ห่มวดที� 3 บัทบั�ทของผู�มีส่วนิได�เสีย (Roles of Stakeholders)

นิโยบ�ยก�รปฏิบัติิติ่อผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย

บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญในสุิทีธุ์ิข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ในกลุ่มีต่่างๆ อย่่างเที่าเที้ย่มีกันต่ามีกฎหมีาย่ หรือต่ามีข็้อต่กลงที้�มี้กับับัริษััทีฯ รว้มีถื่ง
การป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานสุากลต่่างๆ ทีั�งในด้านสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน การจัดการสุิ�งแว้ดล้อมี ฯลฯ โดย่ได้มี้การกำาหนดนโย่บัาย่การป็ฏิบััต่ิต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้
เสุ้ย่กลุ่มีต่่างๆ ดังน้�

ก�รกำ�หนิดำนิโยบ�ยก�รปฏิบัติิติ่อผู้ม่ส่วนิไดำ้เส่ยกลุ่มติ่�งๆ

บัริษััทีฯ มุี่งมัี�นในการสุร้างคำว้ามีเต่ิบัโต่ และผลต่อบัแทีนท้ี�ด้ให้ผู้ถื่อหุ้นอย่่างย่ั�งย่่น โดย่คำำาน่งถ่ืงสุภาว้ะเศรษัฐกิจและ

คำว้ามีเสุ้�ย่งใน ป็จัจบัุันและอนาคำต่ เพี่�อเพิี�มีมีลูคำา่ใหแ้กผู่ถ่้ือหุน้ในระย่ะย่าว้ รว้มีไป็ถ่ืงการใหข้็อ้มีลูท้ี�ถูืกต่อ้งและการป็ฏบัิัติ่

ต่่อผู้ถ่ือหุ้นอย่่างเที่าเที้ย่มีกัน

ผู้ถืือหุ้นิ

พื่นิักง�นิ

ลูกคำ้�

คำู่คำ้�

เจ้�หนิ่�

คำู่แข็่ง

ชุมชนิ  
สังคำม  
สิ�งแวดำล้อม

บัริษััทีฯ มีุ่งมีั�นในการป็ฏิบััต่ิต่่อพีนักงานและลูกจ้างอย่่างเป็็นธุ์รรมีและเคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน เพี่�อให้พีนักงานได้รับัผล

ต่อบัแทีนท้ี�ยุ่ต่ิธุ์รรมีและสุว้ัสุดิการท้ี�เหมีาะสุมีไมี่น้อย่กว้่าท้ี�กฎหมีาย่กำาหนด มี้การอบัรมีให้คำว้ามีรู้ พีัฒนาศักย่ภาพีอย่่าง

สุมีำ�าเสุมีอ มี้คำุณภาพีชีว้ิต่ท้ี�ด้ มี้การดูแลสุุข็อนามัีย่และคำว้ามีป็ลอดภัย่ในการทีำางาน

บัริษััทีฯ มุี่งมัี�นในการพัีฒนาคุำณภาพีสุินคำ้าและบัริการอย่่างต่่อเน่�อง เพี่�อให้มีั�นใจว้่าสุินคำ้ามี้คำุณภาพีได้มีาต่รฐาน ใน

ระดับัราคำาท้ี�เหมีาะสุมี เพี่�อให้ลูกคำ้ามี้คำว้ามีพ่ีงพีอใจอย่่างสุูงสุุด ต่ลอดจนมีุ่งพีัฒนาและรักษัาสุัมีพีันธุ์ภาพีท้ี�ย่ั�งย่่น มี้การ

ต่ิดต่ามีว้ัดผลคำว้ามีพ่ีงพีอใจข็องลูกคำ้าเพี่�อการพีัฒนาป็รับัป็รุงสุินคำ้าและบัริการ รว้มีทัี�งย่ังจัดให้มี้ระบับัการคำว้บัคำุมีดูแล

การป็ฏิบััติ่ต่ามีข็้อต่กลงท้ี�ได้ให้ไว้้กับัลูกคำ้าอย่่างเคำร่งคำรัด และป็ฏิบััติ่ต่่อลูกคำ้าด้ว้ย่คำว้ามีซื�อสุัต่ย่์สุุจริต่

บัริษััทีฯ มุี่งมีั�นในการป็ฏิบััต่ิต่่อคูำ่คำ้าอย่่างยุ่ต่ิธุ์รรมีและเสุมีอภาคำ เพี่�อสุร้างคำว้ามีน่าเชื�อถ่ือซ่�งกันและกัน รว้มีถ่ืงมี้

กระบัว้นการและ ข็้อต่กลงท้ี�เป็็นธุ์รรมี และจัดให้มี้ระบับัการคำว้บัคำุมีดูแลมีิให้มี้การนำาข็้อมีูลข็องคูำ่คำ้าไป็เป็ิดเผย่หรือนำาไป็

ใช้เพี่�อดำาเนินธุ์ุรกิจโดย่ว้ิธุ์ีท้ี�ผิดกฎหมีาย่ รว้มีถ่ืงการคำัดเล่อกคูำ่คำ้าท้ี�มี้คำว้ามีโป็ร่งใสุ เป็็นธุ์รรมี โดย่พีิจารณาจากการว้าง

กลยุ่ทีธุ์์ทีางธุุ์รกิจข็องคูำ่คำ้าท้ี�สุอดคำล้องกับักลยุ่ทีธุ์์ทีางธุุ์รกิจข็องบัริษััทีฯ ม้ีการชี�แจงและดูแลให้คูำ่คำ้าเคำารพีสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน

และป็ฏิบััติ่ต่่อแรงงานต่นเองอย่่างเป็็นธุ์รรมี รับัผิดชอบัต่่อสัุงคำมีและสุิ�งแว้ดล้อมี

บัริษััทีฯ มีุ่งมีั�นในการป็ฏิบััติ่ต่ามีเงื�อนไข็ ข็้อกำาหนดข็องสุัญญา และพัีนธุ์ะทีางการเงินอย่่างเคำร่งคำรัด ทัี�งในเรื�องการ

ชำาระค่ำนหน้� เงินกู้ย่่มี ดอกเบ้ั�ย่ โดย่เฉพีาะเรื�องเงื�อนไข็คำำ�าป็ระกันต่่างๆ รว้มีถ่ืงกรณ้ท้ี�เกิดการผิดนัดชำาระหน้�

บัริษััทีฯ มีุ่งมีั�นในการป็ระกอบัธุ์ุรกิจอย่่างเป็ิดเผย่ โป็ร่งใสุ และไมี่สุร้างคำว้ามีได้เป็รีย่บัทีางการแข็่งข็ันอย่่างไมี่เป็็นธุ์รรมี 

ป็ฏบัิัต่ติ่ามีกรอบักติ่กาการแข็ง่ข็นัสุากล สุนบััสุนุนและสุง่เสุรมิีการแข็ง่ข็นัทีางการคำา้อย่า่งเสุร ีไมีก่ระทีำาผิดกฎหมีาย่หรอื

ข็ัดต่่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ และจะไมี่กล่าว้หาคูำ่แข็่งในทีางเสุ่�อมีเสุ้ย่โดย่ไมี่มี้ข็้อมีูลจริง 

บัริษััทีฯ มีุ่งมีั�นในการดำาเนินธุ์ุรกิจท้ี�เป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อเศรษัฐกิจและสัุงคำมี เป็็นมิีต่รต่่อสุิ�งแว้ดล้อมี คำว้บัคูำ่กับัการเต่ิบัโต่

ข็องบัรษิัทัีฯ  อย่า่งย่ั�งย่น่ โดย่ป็�องกนั ลด จดัการและดูแลใหม้ีั�นใจว้า่บัรษิัทัีฯ จะไมีสุ่รา้งหรอืกอ่ใหเ้กดิผลกระทีบัในทีางลบั

ต่อ่สุิ�งแว้ดลอ้มี อ้กทัี�งย่งัสุง่เสุรมิีใหค้ำนในองคำก์รต่ระหนักถ่ืงการดแูลพีฒันา สุรา้งจติ่สุำาน่ก และรบััผดิชอบัต่อ่ชมุีชน สุงัคำมี 

และสุิ�งแว้ดล้อมี รว้มีถืง่การร่ว้มีกจิกรรมี และการเป็ิดรับัฟังคำว้ามีคำิดเห็นและข็้อเสุนอแนะต่่างๆ จากภาคำป็ระชาสุังคำมีใน

ทีุกๆ สุ่ว้น เพ่ี�อให้เกิดแนว้ทีางร่ว้มีกันในการดำาเนินธุ์ุรกิจท้ี�ย่ั�งย่่นเค้ำย่งคูำ่ไป็กับัการพีัฒนาชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี
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123ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ห่มวดที� 4 กี่�รเปิดเผยข�อมูลและคำว�มโปรง่ใส 
(Disclosure and Transparency)

คำณะกรรมีการบัริษััทีดูแลให้มี้การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลสุำาคำัญข็องบัริษััทีฯ 
ทีั�งข็้อมีูลทีางการเงินและข็้อมีูลที้�ไมี่ใช่ทีางการเงิน4 อย่่างถืูกต่้อง 
คำรบัถื้ว้น ทีันเว้ลา และโป็ร่งใสุ ต่ามีข็้อกำาหนดข็องสุำานักงานคำณะ
กรรมีการกำากับัหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ (ก.ล.ต่.) และข็้อบัังคำับั
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข็ และว้ิธุ์ีการ
เก้�ย่ว้กับัการเป็ิดเผย่สุารสุนเทีศ และการป็ฏิบััต่ิการใดๆ ข็องบัริษััทีจด
ทีะเบั้ย่น รว้มีถื่งแนว้ทีางป็ฏิบััต่ิเก้�ย่ว้กับัการเป็ิดเผย่สุารสุนเทีศข็อง
บัริษััทีจดทีะเบั้ย่น ข็องป็ระกาศต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ และ
หน่ว้ย่งานอ่�นข็องรัฐ เพี่�อให้นักลงทีุนและผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ทีั�งใน
ป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศมี้ข็้อมีูลที้�เชื�อถื่อได้และเพี้ย่งพีอต่่อการต่ัดสุิน
ใจ ผา่นระบับัสุารสุนเทีศข็องต่ลาดหลกัทีรพัีย่ฯ์ และเว้บ็ัไซต่ข์็องบัรษิัทัีฯ 
เพี่�อให้บัุคำคำลทีุกกลุ่มีเข็้าถื่งข็้อมีูลได้อย่่างเที่าเที้ย่มีกัน

ห่มวดที� 5 คำว�มรบััผิดชอบัของคำณะกี่รรมกี่�ร 
(Board Responsibilities)

คำณะกรรมีการบัริษััที มี้บัทีบัาทีสุำาคำัญในการกำากับัดูแลกิจการ 
โดย่ได้กำาหนดแนว้ทีางป็ฏิบััต่ิ เช่น โคำรงสุร้างคำณะกรรมีการ, บัทีบัาที 
หนา้ที้� และคำว้ามีรบััผดิชอบัข็องคำณะกรรมีการบัรษิัทัี และคำณะกรรมีการ
ชุดย่่อย่ข็องบัริษััทีฯ  

คำณะกรรมีการกำาหนดให้มี้การต่ิดต่ามีการป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่
การกำากับัดูแลกิจการและแนว้ป็ฏิบััต่ิที้�ด้อย่่างสุมี�ำาเสุมีอ และมี้การ
ป็ระชาสุัมีพีันธุ์์ให้พีนักงานทีุกคำนทีราบัถื่งนโย่บัาย่การกำากับัดูแล
กิจการและแนว้ป็ฏิบััต่ิ ผ่านระบับัสุารสุนเทีศ ทีั�งภาย่ใน (Intranet) 
และได้แสุดงให้สุาธุ์ารณชนรับัทีราบัผ่านเว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ  
(www.gfpt.co.th) ภาย่ใต่้หัว้ข็้อ นโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ

 4     ข็�อมีูลขั็�นต่ำ�าข็องบัริษััทีฯ ท้ี�ระบัุในหลักการกำากับัดูแลกิจการท้ี�ด้สุำาหรับับัริษััทีจดทีะเบ้ัย่น ป้็ 2555 หมีว้ดท้ี� 4 ข็�อ 2

จากการถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ
ข็องทีุกคำนในองคำ์กร ทีำาให้บัริษััทีฯ ได้รับัผลการป็ระเมีิน
การกำากับัดูแลกิจการข็องบัริษััทีจดทีะเบั้ย่น ป็ระจำาป็ี 
2564 อยู่่ในระดับั “ด้เลิศ” โดย่ได้รับัสุัญลักษัณ์ข็องคำณะ
กรรมีการบัรรษััทีภิบัาลแห่งชาต่ิ จำานว้น 5 ดว้ง เป็็นป็ี
ที้� 6 ต่ิดต่่อกัน ซ่�งจัดโดย่ สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีสุถืาบัันกรรมีการ
บัริษััทีไทีย่ (IOD) ร่ว้มีกับัต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ 
และสุำานักงาน ก.ล.ต่. 

Thai Institute of Directors

https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg
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6.2 จรรย�บัรรณธร้กี่ิจ

นิโยบั�ยจรยิธรรมธร้กี่ิจ
บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ย่่ดหลักการดำาเนินธุ์ุรกิจ

อย่่างซื�อสุัต่ย่์ สุุจริต่ มี้คำุณธุ์รรมีและจริย่ธุ์รรมี ต่ลอดจนป็ฏิบััต่ิต่ามี
กฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บั และข็้อบัังคำับัที้�เก้�ย่ว้ข็้อง โดย่คำำาน่งถื่งสุิทีธุ์ิ
ข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ได้แก่ ผู้ถื่อหุ้น พีนักงาน ลูกคำ้า คำู่คำ้า เจ้าหน้� 
คำู่แข็่ง ชุมีชน สุังคำมี และสุิ�งแว้ดล้อมี อย่่างเที่าเที้ย่มีกัน ทีั�งย่ังสุ่ง
เสุริมีการแข็่งข็ันทีางการคำ้าอย่่างเสุรี หล้กเล้�ย่งการดำาเนินการที้�อาจ
ก่อให้เกิดคำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์และการละเมีิดทีรัพีย่์สุิน
ทีางป็ัญญา ต่่อต่้านการทีุจริต่ทีุกรูป็แบับั รว้มีถื่งสุ่งเสุริมีคำว้ามีรับั
ผิดชอบัต่่อสุังคำมีในห่ว้งโซ่ธุ์ุรกิจทีุกข็ั�นต่อน (Business Chain) โดย่
ราย่ละเอย้่ดป็รากฏบันเว้บ็ัไซต่บ์ัรษิัทัีฯ (www.gfpt.co.th) ภาย่ใต่ห้วั้ข็อ้  
คำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ

สําหรบั กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
บรษัิท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

Public Company Limited
and its subsidiaries

คู่มือจรยิธรรมธรุกิจ
Code of Conduct

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/code%20of%20conduct%20GFPT%202564%20th.pdf
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 6.3 กี่�รเปลี�ยนิแปลงและพัฒนิ�กี่�รที�สำ�คำัญของนิโยบั�ย  
แนิวปฏิิบััติิ และระบับักี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�รในิรอบัปีที�ผ่�นิม�

กี่�รเปลี�ยนิแปลงและพัฒนิ�กี่�รที�สำ�คำัญด��นิกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร
คำณะกรรมีการบัริษััที โดย่การเสุนอแนะจากคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ได้พีิจารณาและทีบัทีว้นการนำา

หลักการการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้สุำาหรับับัริษััทีจดทีะเบั้ย่นป็ี 2560 (หรือ CG Code) ที้�ออกโดย่สุำานักงาน ก.ล.ต่. เพี่�อป็รับัใช้ต่ามีบัริบัทีทีางธุ์ุรกิจ
ข็องบัริษััทีฯ โดย่ในป็ี 2564 คำณะกรรมีการบัริษััทีอนุมีัต่ิให้มี้การแก้ไข็เพีิ�มีเต่ิมีในป็ระเด็นที้�สุำาคำัญ ดังน้�

• ทีบัทีว้นนโย่บัาย่การกำากับัดููแลกิจการข็องบัริษััทีฯ โดย่มี้การ
ป็รับัป็รุงหน้าท้ี�คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องป็ระธุ์านกรรมีการ และ
บัทีบัาทีหน้าท้ี�คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
โดย่ย่่ดต่ามีแนว้ป็ฏิบััติ่ท้ี�ด้สุำาหรับัป็ระธุ์านกรรมีการ ท้ี�เผย่แพีร่
โดย่สุถืาบัันกรรมีการบัริษััทีไทีย่ (IOD)

• ทีบัทีว้นกฎบััต่รคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั โดย่มี้การเพิี�มีบัทีบัาที
หน้าท้ี�และคำว้ามีรับัผิดชอบัด้านการต่รว้จสุอบัภาย่ใน ให้
คำรอบัคำลุมีถ่ืงระบับัการคำว้บัคุำมีคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องข็้อมีูลจาก
ภัย่คุำกคำามีภาย่นอก ระบับัคำว้บัคุำมีการเข็้าถ่ืงสิุทีธุ์ิการใช้งาน
ข็องระบับัเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศ รว้มีถ่ืงการกำากับัดูแลนโย่บัาย่
ทีรพัีย่ส์ุนิทีางป็ญัญา เพี่�อป็กป็�องและรกัษัาทีรพัีย่ส์ุนิข็องบัรษิัทัีฯ 
และไมี่สุนับัสุนุนการละเมีิดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็องบัุคำคำลอ่�น 

• ทีบัทีว้นกฎบััต่รคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง โดย่มี้การเพิี�มี
บัทีบัาทีหน้าท้ี�และคำว้ามีรับัผิดชอบั ด้านการพีิจารณาและระบุั
คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านต่่างๆ รว้มีถ่ืงคำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�เกิดข็่�นใหมี่ ท้ี�อาจมี้
ผลกระทีบักับับัริษััทีฯ ในระย่ะย่าว้

• พีิจารณาผลคำะแนนการกำากับัดูแลกิจการ (CG Score) เพ่ี�อนำา
มีาพีฒันาการกำากบััดแูลกิจการข็องบัรษิัทัีฯ ต่ามีโคำรงการ CGR

• ทีบัทีว้นแบับัป็ระเมีินการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการ คำณะ
กรรมีการชุดย่่อย่ และป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร และนำาผลการ
ป็ระเมีินมีาใช้ในการป็รับัป็รุงป็ระสุิทีธุ์ิผลข็องการทีำางานข็อง
คำณะกรรมีการ

• ทีบัทีว้นคูำ่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ ให้มี้คำว้ามีเหมีาะสุมีต่ามีสุภาพี
แว้ดล้อมีหรือกฎหมีาย่

• ทีบัทีว้นคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องคำณะกรรมีการบัริษััที ต่ามีหลัก
เกณฑ์ เรื�อง คำุณสุมีบััติ่ด้านทีักษัะ คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื 
ป็ระสุบัการณ์คำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญในธุ์ุรกิจท้ี�เก้�ย่ว้ข็้อง ป็ระกอบักับั
การใชเ้คำรื�องมีอ่ชว่้ย่ต่รว้จหาคำณุสุมีบััต่ ิหรอืทีกัษัะท้ี�จำาเป็น็ท้ี�ย่งั
ข็าดอยู่่ข็องคำณะกรรมีการ (Board Skill Matrix) เพี่�อพีิจารณา
แต่ง่ตั่�งกรรมีการใหมีท่ีดแทีนกรรมีการเดมิีท้ี�ต่อ้งออกต่ามีว้าระ

• จัดทีำานโย่บัาย่ทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา เพ่ี�อเป็็นแนว้ทีางในการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจในการท้ี�จะป็กป็�องและดูแลทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา
ข็องกลุ่มีบัริษััที และจะไมี่ละเมิีดหรือสุนับัสุนุนการดำาเนิน
การใดๆ ท้ี�มี้ลักษัณะเป็็นการละเมิีดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็อง
บัุคำคำลอ่�น
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กี่�รปฏิิบััติิติ�มห่ลักี่กี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�รที�ดี 
สำ�ห่รบัับัรษัิัทจดทะเบัียนิ ปี 2560 (CG Code)

ป็ระเด็นที้�บัริษััทีฯ ย่ังไมี่สุามีารถืป็ฏิบััต่ิต่ามีหลักการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้สุำาหรับับัริษััทีจดทีะเบั้ย่น ป็ี 2560 (CG Code) มี้ดังน้�

แนิวปฏิบัติิข็้อ 3.2.1 ประธุ�นิกรรมก�รคำวรเป็นิกรรมก�รอิสระ

เหตุผล: ป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที จำาเป็็นต่้องมี้คำว้ามีเป็็นผู้นำาที้�มี้
คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื ป็ระสุบัการณ์ และคำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญเฉพีาะด้านใน
ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่แบับัคำรบัว้งจร แมี้ว้่า ป็ระธุ์านกรรมีการ
จะไมี่ใช่กรรมีการอิสุระ คำณะกรรมีการบัริษััทีได้กำาหนดบัทีบัาทีและ
หน้าที้�ข็องป็ระธุ์านกรรมีการไว้้อย่่างชัดเจน มี้การถื่ว้งดุลอำานาจ เน้น
ที้�ป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ ผู้ถื่อหุ้น และผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ และสุ่ง
เสุริมีให้กรรมีการทีุกคำนสุามีารถือภิป็ราย่และเสุนอแนะในที้�ป็ระชุมีได้
อย่่างเป็็นอิสุระ

แนิวปฏิบัติิข็้อ 3.2.5 ก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่งข็องกรรมก�รอิสระท่�
ติ่อเนิื�องกันิเกินิ 9 ปี 

เหตุผล: บัริษััทีฯ ได้กำาหนดนโย่บัาย่ให้กรรมีการอิสุระมี้การดำารง
ต่ำาแหน่งต่่อเน่�องกันไมี่เกิน 9 ป็ี นับัจากว้ันที้�ได้รับัการแต่่งต่ั�งให้ดำารง
ต่ำาแหน่งกรรมีการอิสุระคำรั�งแรก แต่่เน่�องจากบัริษััทีฯ จำาเป็็นต่้องมี้
กรรมีการอิสุระที้�มี้คำว้ามีรู้และคำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญเก้�ย่ว้กับัอุต่สุาหกรรมี
ข็องบัรษิัทัีฯ และเน่�องดว้้ย่สุภาว้ะการณใ์นป็จัจบุันั บัรษิัทัีฯ ย่งัไมีสุ่ามีารถื 
สุรรหาบัคุำคำลอ่�นที้�มีค้ำว้ามีเหมีาะสุมีมีาทีดแทีนได ้จง่จำาเป็น็ต่อ้งเสุนอชื�อ
กรรมีการอิสุระที้�ดำารงต่ำาแหน่งเกินกว้่า 9 ป็ี ให้ผู้ถื่อหุ้นพีิจารณาอนุมีัต่ ิ
ทีั�งน้� กรรมีการอิสุระย่ังคำงป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและ 
ออกคำว้ามีเห็นในการป็ระชุมีได้อย่่างเป็็นอิสุระ 

แนิวปฏิบัติิข็้อ 3.7.3  คำณะกรรมก�รอ�จพิื่จ�รณ�จัดำให้ม่ท่�
ปร้กษั�ภ�ยนิอกม�ช่วยในิก�รกำ�หนิดำแนิวท�ง และเสนิอแนิะ
ประเดำ็นิในิก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิง�นิข็องคำณะกรรมก�ร
อย่�งนิ้อยทุก ๆ 3 ปี

เหตุผล: บัริษััทีฯ ไมี่ได้จัดให้มี้ที้�ป็ร่กษัาภาย่นอกมีาช่ว้ย่ในการ
กำาหนดแนว้ทีาง และเสุนอแนะป็ระเด็นในการป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิ
งานข็องคำณะกรรมีการ แต่บ่ัรษิัทัีฯ ไดจ้ดัใหม้ีก้ารป็ระเมีนิคำณะกรรมีการ
บัริษััที (ราย่คำณะและราย่บัุคำคำล) และคำณะกรรมีการชุดย่่อย่เป็็นป็ระจำา
ทีุกป็ี จากนั�นได้นำาผลการป็ระเมีินมีาใช้พีัฒนาและป็รับัป็รุงป็ระสุิทีธุ์ิผล
ข็องการทีำางานข็องคำณะกรรมีการ โดย่มี้หลักเกณฑ์ กระบัว้นการ และ
ผลการป็ระเมีินเป็ิดเผย่ไว้้ในราย่งานป็ระจำาป็ี แบับั 56-1 One Report
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 7. โคำรงสร��งกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร  
และข�อมูลสำ�คำัญเกี่ี�ยวกี่ับัคำณะกี่รรมกี่�ร  
คำณะกี่รรมกี่�รช้ดย่อย ผู�บัรหิ่�ร พนิักี่ง�นิและอื�นิ ๆ
 โคำรงสร��งกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร
โคำรงสุร้างองคำ์กรข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564

ราย่นามีผู�บัริหารป็รากฏดังราย่ละเอ้ย่ดต่ารางผู�บัริหาร หน�า 140

1 – 70    คำ่อ ผู้บัริหารข็องบัริษััทีฯ ซ่�งกำาหนดต่ามีป็ระกาศคำณะกรรมีการ ก.ล.ต่. 
8 – 10    ค่ำอ ผู้บัริหารข็องบัริษััทีฯ ซ่�งเพีิ�มีเต่ิมีด้ว้ย่หลักเกณฑ์ข็องบัริษััทีฯ

 หมีาย่เหตุ่:

ฝ�ายผลิตไก�ชำแหละ

ฝ�ายแปรรูป

ฝ�ายผลิตภัณฑ�อาหาร

ฝ�ายวางแผน

ฝ�ายคลังสินค�า

ฝ�ายพัสดุ

ฝ�ายประกันคุณภาพ

ฝ�ายซ�อมบำรุง

ฝ�ายไฟฟ�า-เคร�่องเย็น

ฝ�ายก�อสร�าง

ฝ�ายพัฒนาคุณภาพ

ฝ�ายระบบน้ำดี - น้ำเสีย

ฝ�ายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค�าตอบแทน 
และกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายตรวจสอบภายใน 9
(ผู�อำนวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน)

10
ฝ�ายบัญช� (ผู�จัดการอาวุโสฝ�ายบัญช�)

ฝ�ายธุรการ

ฝ�ายสารสนเทศ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายห�องปฏิบัติการ

ฝ�ายความปลอดภัย อาช�วอนามัย

ฝ�ายจัดซ�้อทั่วไป

ฝ�ายจัดซ�้อระวางสินค�า

ฝ�ายพัฒนาระบบงาน ERP

และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

สายงานจัดซ�้อไก�เนื้อ
4

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานจัดซ�้อไก�เนื้อ)

ฝ�ายจัดซ�้อไก�เนื้อ

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

สายงานนักลงทุนสัมพันธ�
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ�)

7

สายงานพัฒนาธุรกิจ
6

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

คณะกรรมการบริษัท

ฝ�ายขายต�างประเทศ
(ผู�อำนวยการฝ�ายขายต�างประเทศ)

ฝ�ายขายภายในประเทศ 2
(รักษาการผู�อำนวยการฝ�ายขายภายในประเทศ)

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู�จัดการ
1

รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส
2

สายงานบร�หาร
2

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

สายงานการเง�น
3

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง

สายงานการผลิตและการตลาด
(รองกรรมการผู�จัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

5

ฝ�ายโรงงาน
(ผู�อำนวยการฝ�ายโรงงาน)

8

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

128 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

คำณะกี่รรมกี่�รบัรษัิัท

นิ�ยประสิทธิ� ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
ป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที  
(กริริมการิผู้้�ม่อำานาจล้งนาม)

นิ�ยวิรชั ศิิรมิงคำลเกี่ษัม

กรรมีการผู้จัดการ

รองป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที  
(กริริมการิผู้้�ม่อำานาจล้งนาม)

นิพ.อนิันิติ์  ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
 กรรมีการบัริษััที 
(กริริมการิผู้้�ม่อำานาจล้งนาม)

ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร
 รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

129ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

นิพ.ส�ธติิ  กี่รเณศิ นิ�ยป�รเมศิ  เห่ติระกีู่ล นิ�ยธนิ�ธปิ พิเชษัฐวณิชย์โชคำ
 กรรมีการอิสุระ
กรรมีการต่รว้จสุอบั

กรรมีการอิสุระ
กรรมีการต่รว้จสุอบั

กรรมีการอิสุระ
ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

นิ�งสมสิร ิอิงโพธิ�ชัย นิ.ส.วรรณี ศิิรมิงคำลเกี่ษัม นิ�ยส้จินิ ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
 กรรมีการบัริษััที
 รองกรรมีการผู้จัดการ สุาย่งานจัดซื�อไก่เน่�อ

 กรรมีการบัริษััทีกรรมีการบัริษััที



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

130 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 1. โคำรงสร��งคำณะกี่รรมกี่�ร

องคำ์ประกอบข็องคำณะกรรมก�รบรษัิัท

1) คำณะกรรมีการบัริษััทีต่้องมี้จำานว้นอย่่างน้อย่ห้า (5) คำน และไมี่
เกินสุิบัสุอง (12) คำน 

2) คำณะกรรมีการบัริษััทีต่้องมี้จำานว้นกรรมีการไมี่น้อย่กว้่าก่�งหน่�ง
ข็องจำานว้นกรรมีการทีั�งหมีดจะต่้องมี้ถืิ�นที้�อยู่่ในราชอาณาจักร
ไทีย่ 

3) คำณะกรรมีการบัริษััทีต่้องมี้กรรมีการอิสุระไมี่น้อย่กว้่า 3 คำน  
และมี้สุัดสุ่ว้นไมี่น้อย่กว้่า 1 ใน 3 ข็องคำณะกรรมีการทีั�งคำณะ 
(ต่ามีหลักเกณฑ์ที้�กำาหนดไว้้ในป็ระกาศที้� ทีจ.39/2559)

4) คำณะกรรมีการบัริษััทีต่้องมี้คำว้ามีหลากหลาย่ข็องทีักษัะ
ป็ระสุบัการณ์ คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถืเฉพีาะด้านที้�เป็็นป็ระโย่ชน์
ต่่อบัริษััทีฯ โดย่ป็ระกอบัด้ว้ย่ ผู้ทีรงคำุณวุ้ฒิในธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ 
อย่่างน้อย่ 3 ที่าน ผู้ทีรงคำุณวุ้ฒิด้านกฎหมีาย่อย่่างน้อย่ 
1 ที่าน ผู้ทีรงคำุณวุ้ฒิด้านบััญชีและการเงินอย่่างน้อย่ 1 ที่าน 
และกรรมีการที้�ไมี่เป็็นผู้บัริหารอย่่างน้อย่ 1 ที่าน เป็็นผู้มี้
ป็ระสุบัการณ์ในธุ์ุรกิจ หรืออุต่สุาหกรรมีหลักที้�บัริษััทีฯ ดำาเนิน
การอยู่่ โดย่ไมี่จำากัดเพีศ เชื�อชาต่ิ ศาสุนา อายุ่ หรือคำุณสุมีบััต่ิ
เฉพีาะด้านอ่�นๆ

5) ป็ระธุ์านกรรมีการบัรษิัทัีต่อ้งไมีด่ำารงต่ำาแหนง่เป็น็ป็ระธุ์าน หรอื
สุมีาชิกในคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และไมี่เป็็นบัุคำคำลเด้ย่ว้กับั
กรรมีการผู้จัดการ

ณ 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้กรรมีการ
จำานว้นทีั�งหมีด 9 ที่าน ป็ระกอบัด้ว้ย่

• กรรมีการท้ี�ไมี่เป็็นผู้บัริหาร 3 ที่าน (คำิดเป็็นร้อย่ละ 33.33 ข็อง
จำานว้นคำณะกรรมีการบัริษััที) 

• กรรมีการท้ี�เป็็นผู้บัริหาร 3 ที่าน (คิำดเป็็นร้อย่ละ 33.33 ข็อง
จำานว้นคำณะกรรมีการบัริษััที) 

• กรรมีการอิสุระ 3 ที่าน (คิำดเป็็นร้อย่ละ 33.33 ข็องจำานว้นคำณะ
กรรมีการบัริษััที)

คำุณสมบัติิและหลักเกณฑ์์ก�รคำัดำเลือกกรรมก�รบรษัิัท

1) กรรมีการบัรษิัทัี ต่อ้งมีค้ำณุสุมีบัตั่ ิและไมีม่ีล้กัษัณะต่อ้งหา้มีต่ามี
ที้�กำาหนดใน มีาต่รา 68 แหง่พีระราชบัญัญตั่บิัรษิัทัีมีหาชนจำากดั 
พี.ศ. 2535; มีาต่รา 89/3 แห่งพีระราชบััญญัต่ิหลักทีรัพีย่์และ
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ พี.ศ. 2535 แก้ไข็เพีิ�มีเต่ิมี
โดย่ พีระราชบััญญัต่ิหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ (ฉบัับัที้� 4)  
พี.ศ. 2551; ข็้อกำาหนดข็องป็ระกาศคำณะกรรมีการกำากับัหลัก
ทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ที้� กจ. 8/2553 เรื�อง การกำาหนด
ลักษัณะข็าดคำว้ามีน่าไว้้ว้างใจข็องกรรมีการและผู้บัริหารข็อง 
บัริษััทีฯ และข็้อบัังคำับัข็องบัริษััทีฯ 

2) กรรมีการบัริษััทีต่้องเป็็นผู้มี้คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื และคำว้ามี
เข็า้ใจในลกัษัณะการดำาเนนิธุ์รุกจิข็องบัรษิัทัีฯ และอตุ่สุาหกรรมี
ที้�บัรษิัทัีฯ ดำาเนนิกจิการอยู่ ่อก้ทีั�งมีป้็ระว้ตั่กิารทีำางานด ้มีค้ำว้ามี
ซื�อสุัต่ย่์ สุุจริต่ และจริย่ธุ์รรมีที้�ด้งามี

3) กรรมีการบัริษััที (รว้มีถื่งกรรมีการผู้จัดการซ่�งเป็็นผู้บัริหาร
สุูงสุุด) ต่้องไมี่ดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการหรือต่ำาแหน่งผู้บัริหาร
ระดับัสุูงสุุดในบัริษััทีมีหาชน ที้�เป็็นบัริษััทีจดทีะเบั้ย่นไทีย่เกิน 
3 บัริษััที 

4) กรณ้ที้�กรรมีการบัริษััทีมี้การดำารงต่ำาแหน่งเป็็นกรรมีการ หรือ
ผู้บัริหารในบัริษััทีอ่�นที้�มีิใช่บัริษััทีย่่อย่ หรือบัริษััทีร่ว้มี จะต่้อง
ราย่งานข็้อมีูลการดำารงต่ำาแหน่งให้บัริษััทีฯ ทีราบัด้ว้ย่

คำุณสมบัติิติำ�แหนิ่งประธุ�นิคำณะกรรมก�ร

บัรษิัทัีฯ กำาหนดนโย่บัาย่ใหป้็ระธุ์านคำณะกรรมีการมีค้ำณุสุมีบัตั่ ิดงัน้� 

1) เป็็นผู้มี้อาวุ้โสุ 

2) เป็็นผู้มี้คำว้ามีรู้ คำว้ามีเข็้าใจในอุต่สุาหกรรมีข็องบัริษััทีฯ 

3) เป็็นที้�ย่อมีรับัข็องกรรมีการ

 ข�อมูลเกี่ี�ยวกี่ับัคำณะกี่รรมกี่�ร
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131ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

คำุณสมบัติิข็องกรรมก�รอิสระ

กรรมีการอิสุระข็องบัริษััทีฯ ต่้องมี้คำุณสุมีบััต่ิต่ามีที้�กำาหนดใน
ป็ระกาศคำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุน และป็ระกาศแก้ไข็เพีิ�มีเต่ิมี 
ซ่�งอาจมี้ในอนาคำต่ โดย่กำาหนดให้เข็้มีข็้นกว้่าข็้อกำาหนดข็องนิย่ามี
กรรมีการอิสุระข็อง ก.ล.ต่. ในเรื�องสุัดสุ่ว้นการถื่อหุ้น (ก.ล.ต่. กำาหนด
ร้อย่ละ 1)

1) ถื่อหุ้นไมี่เกินร้อย่ละ 0.5 ข็องจำานว้นหุ้นที้�มี้สุิทีธุ์ิออกเสุ้ย่ง
ทีั�งหมีดข็องบัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี หรือ
นิต่ิบัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้ง โดย่ให้นับัรว้มีหุ้นที้�ถื่อโดย่ผู้ที้�
เก้�ย่ว้ข็้องด้ว้ย่

2) ไมี่เป็็นกรรมีการที้�มี้สุ่ว้นร่ว้มีบัริหารงาน พีนักงาน ลูกจ้าง  
ที้�ป็ร่กษัาที้�ได้รับัเงินเด่อนป็ระจำา หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็อง 
บัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี บัริษััทีย่่อย่ลำาดับั
เด้ย่ว้กัน หรือนิต่ิบัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งกับับัริษััทีฯ ทีั�ง
ในป็ัจจุบัันและก่อนได้รับัการแต่่งต่ั�งเป็็นกรรมีการอิสุระ
ไมี่น้อย่กว้่า 2 ป็ี

3) ไมี่มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางสุาย่โลหิต่ หรือโดย่การจดทีะเบั้ย่น 
ในลักษัณะที้�เป็็นบัิดามีารดา คำู่สุมีรสุ พี้�น้อง และบัุต่ร รว้มีทีั�ง 
คำู่สุมีรสุข็องบัุต่ร กับัผู้บัริหาร ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ ผู้มี้อำานาจ
คำว้บัคำุมี หรือบัุคำคำลที้�จะได้รับัการเสุนอให้เป็็นผู้บัริหาร หรือผู้
มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องบัริษััทีฯ หรือบัริษััทีย่่อย่

4) ไมี่มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางธุ์ุรกิจกับับัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ 
บัริษััทีร่ว้มี ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องบัริษััทีฯ 
ในลักษัณะที้�อาจเป็็นการข็ัดข็ว้างการใช้ว้ิจารณญาณอย่่างอิสุระ 
รว้มีทีั�งไมี่เป็็นผู้ถื่อหุ้นที้�มี้นัย่ หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องผู้ที้�
มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางธุ์ุรกิจกับับัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ 
บัริษััทีร่ว้มี ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องบัริษััทีฯ 
ทีั�งในป็ัจจุบัันและก่อนได้รับัการแต่่งต่ั�งเป็็นกรรมีการอิสุระ
ไมี่น้อย่กว้่า 2 ป็ี โดย่คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางธุ์ุรกิจดังกล่าว้ รว้มี
ถื่งการทีำาราย่การทีางการคำ้าที้�กระทีำาเป็็นป็กต่ิเพี่�อป็ระกอบั
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์ ราย่การเก้�ย่ว้กับั
สุินทีรัพีย่์หรือบัริการหรือการให้หรือรับัคำว้ามีช่ว้ย่เหล่อทีางการ
เงิน ที้�มี้มีูลคำ่าต่ั�งแต่่ร้อย่ละ 3 ข็องสุินทีรัพีย่์ที้�มี้ต่ัว้ต่นสุุทีธุ์ิข็อง 
บัริษััทีฯ หรือต่ั�งแต่่ 20 ล้านบัาทีข็่�นไป็ แล้ว้แต่่จำานว้นใดจะ
ต่�ำากว้า่ต่ามีว้ธิุ์กีารคำำานว้ณมีลูคำา่ข็องราย่การที้�เก้�ย่ว้โย่งกนั ต่ามี
ป็ระกาศคำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุน โดย่ให้นับัรว้มีภาระหน้�
ที้�เกิดข็่�นในระหว้่าง 1 ป็ี ก่อนว้ันที้�มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางธุ์ุรกิจกับั
บัุคำคำลเด้ย่ว้กันด้ว้ย่

5) ไมีเ่ป็น็ผูสุ้อบับัญัชขี็องบัรษิัทัีฯ บัรษิัทัีใหญ ่บัรษิัทัีย่อ่ย่ บัรษิัทัีรว่้มี 
หรือนิต่ิบัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งกับับัริษััทีฯ และไมี่เป็็นผู้ถื่อ
หุ้นที้�มี้นัย่ (ถื่อหุ้นเกินกว้่าร้อย่ละ 10 ข็องจำานว้นหุ้นที้�มี้สุิทีธุ์ิ
ออกเสุ้ย่งทีั�งหมีดข็องบัริษััทีฯ โดย่นับัรว้มีผู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้องด้ว้ย่) 
ผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมี หรือหุ้นสุ่ว้น ข็องสุำานักงานสุอบับััญชี ซ่�ง
มี้ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี 
ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องบัริษััทีฯ สุังกัดอยู่่ 
ทีั�งในป็ัจจุบัันและก่อนได้รับัการแต่่งต่ั�งเป็็นกรรมีการอิสุระไมี่
น้อย่กว้่า 2 ป็ี

6) ไมี่เป็็นผู้ให้บัริการทีางว้ิชาชีพีใดๆ รว้มีถื่งการให้บัริการเป็็น
ที้�ป็ร่กษัากฎหมีาย่ ที้�ป็ร่กษัาทีางการเงิน หรือผู้ป็ระเมีินราคำา
ทีรัพีย่์สุิน ซ่�งได้รับัคำ่าบัริการเกินกว้่า 2 ล้านบัาทีต่่อป็ี จาก 
บัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ 
หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมีข็องบัริษััทีฯ และไมี่เป็็นผู้ถื่อหุ้นที้�มี้นัย่ 
ผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมี หรือหุ้นสุ่ว้นข็องผู้ให้บัริการทีางว้ิชาชีพีนั�น
ด้ว้ย่ทีั�งในป็จัจบุันัและก่อนได้รบััการแต่่งต่ั�งเป็น็กรรมีการอสิุระ
ไมี่น้อย่กว้่า 2 ป็ี

7) ไมี่เป็็นกรรมีการที้�ได้รับัการแต่่งต่ั�งข็่�นเพี่�อเป็็นต่ัว้แทีนข็อง
กรรมีการข็องบัริษััทีฯ ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ หรือผู้ถื่อหุ้นซ่�งเป็็นผู้
ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ข็องบัริษััทีฯ

8) ไมีป่็ระกอบักจิการที้�มีสุ้ภาพีอย่า่งเดย้่ว้กนั และเป็น็การแข็ง่ข็นัที้�
มี้นัย่กับักิจการข็องบัริษััทีฯ หรือบัริษััทีย่่อย่ หรือไมี่เป็็นหุ้นสุ่ว้น
ที้�มีน้ยั่ ในหา้งหุน้สุว่้น หรอืเป็น็กรรมีการที้�มีสุ้ว่้นรว่้มีบัรหิารงาน 
ลูกจ้าง พีนักงาน ที้�ป็ร่กษัาที้�ได้รับัเงินเด่อนป็ระจำา หรือถื่อหุ้น
เกินร้อย่ละ 1 ข็องจำานว้นหุ้นที้�มี้สุิทีธุ์ิออกเสุ้ย่งทีั�งหมีดข็อง
บัริษััทีอ่�น ซ่�งป็ระกอบักิจการที้�มี้สุภาพีอย่่างเด้ย่ว้กัน และ
เป็็นการแข็่งข็ันที้�มี้นัย่กับักิจการข็องบัริษััทีฯ หรือบัริษััทีย่่อย่

9) ไมี่มี้ลักษัณะอ่�นใดที้�ทีำาให้ไมี่สุามีารถืให้คำว้ามีเห็นอย่่างเป็็น
อิสุระเก้�ย่ว้กับัการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ 

ภาย่หลังได้รับัการแต่่งต่ั�งให้เป็็นกรรมีการอิสุระข็องบัริษััทีฯ แล้ว้ 
กรรมีการอิสุระอาจได้รับัมีอบัหมีาย่จากคำณะกรรมีการบัริษััที ให้ต่ัดสุิน
ใจในการดำาเนินกิจการข็องบัริษััทีฯ บัริษััทีใหญ่ บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี 
บัริษััทีย่่อย่ลำาดับัเด้ย่ว้กัน ผู้ถื่อหุ้นราย่ใหญ่ หรือผู้มี้อำานาจคำว้บัคำุมี
ข็องบัริษััทีฯ โดย่มี้การต่ัดสุินใจในรูป็แบับัข็ององคำ์คำณะ (Collective 
decision) ได้ โดย่ไมี่ถื่อว้่ากรรมีการอิสุระนั�นเป็็นกรรมีการที้�มี้สุ่ว้น
ร่ว้มีในการบัริหารงาน เพี่�อเป็็นการให้กรรมีการอิสุระสุามีารถืทีำางาน
ร่ว้มีกับัคำณะกรรมีการทีั�งหมีดได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี และแสุดงคำว้ามี
เห็นได้อย่่างอิสุระ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

132 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ว�ระก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่งและก�รเลือกติั�งกรรมก�รบรษัิัท

ในการป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ีทีุกคำรั�ง ให้กรรมีการซ่�งอยู่่ใน
ต่ำาแหนง่นานที้�สุดุออกจากต่ำาแหนง่จำานว้น 1 ใน 3 ข็องจำานว้นกรรมีการ
ทีั�งหมีด ถืา้จำานว้นกรรมีการแบัง่ออกใหต้่รงเป็น็สุามีสุว่้นไมีไ่ด ้กใ็หอ้อก
โดย่จำานว้นที้�ใกล้ที้�สุุดกับัสุ่ว้น 1 ใน 3 ทีั�งน้� กรรมีการที้�พี้นจากต่ำาแหน่ง
ต่ามีว้าระดงักลา่ว้อาจไดร้บััการแต่ง่ต่ั�งจากที้�ป็ระชมุีผูถ้ือ่หุน้ใหก้ลบััเข็า้
ดำารงต่ำาแหน่งต่่อไป็ได้ 

โดย่การแต่่งต่ั�งกรรมีการบัริษััที ผู้ที้�ได้รับัการเสุนอพีิจารณา
แต่่งต่ั�งจะต่้องผ่านกระบัว้นการพีิจารณาสุรรหาจากคำณะกรรมีการ
สุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ซ่�งป็ระกอบัด้ว้ย่ 
กรรมีการอิสุระจำานว้น 3 ราย่ จากจำานว้นคำณะกรรมีการสุรรหาฯ 
5 ราย่ โดย่คำณะกรรมีการสุรรหาฯ จะเสุนอราย่ชื�อผู้ที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิ
เหมีาะสุมีต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััทีเป็็นจำานว้นไมี่น้อย่กว้่า
จำานว้นกรรมีการที้�คำรบักำาหนดว้าระ และคำณะกรรมีการบัริษััที
จะพีิจารณานำาเสุนอให้ที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นเป็็นผู้พีิจารณาแต่่งต่ั�ง  
โดย่บัริษััทีฯ มี้การเสุนอให้ผู้ถื่อหุ้นสุามีารถืลงคำะแนนเสุ้ย่งแต่่งต่ั�ง
กรรมีการบัริษััทีเป็็นราย่บัุคำคำล โดย่บัุคำคำลที้�ได้รับัคำะแนนเสุ้ย่งสุูงสุุด
เรีย่งต่ามีลำาดับั จะเป็็นผู้ได้รับัแต่่งต่ั�งเป็็นกรรมีการบัริษััที โดย่จะแต่่ง
ต่ั�งเที่าจำานว้นกรรมีการที้�จะพี่งเล่อกต่ั�งในคำรั�งนั�น ในกรณ้ที้�บัุคำคำล
ซ่�งได้รับัเล่อกต่ั�งในลำาดับัถืัดลงมีามี้คำะแนนเสุ้ย่งเที่ากัน เกินจำานว้น
กรรมีการที้�จะพี่งมี้ ให้ป็ระธุ์านที้�ป็ระชุมีออกเสุ้ย่งได้เพีิ�มีข็่�นอ้กหน่�ง
เสุ้ย่งเป็็นเสุ้ย่งชี�ข็าด

ในกรณ้ที้�ต่ำาแหน่งกรรมีการว้่างลงเพีราะเหตุ่อ่�น นอกจากถื่งคำราว้
ออกต่ามีว้าระให้คำณะกรรมีการเล่อกบัุคำคำล ซ่�งมี้คำุณสุมีบััต่ิและไมี่ต่้อง
ห้ามีต่ามีกฎหมีาย่เข็้าเป็็นกรรมีการแทีน เว้้นแต่่ว้าระข็องกรรมีการจะ
เหล่อน้อย่กว้่าสุองเด่อน โดย่กรรมีการที้�ได้รับัแต่่งต่ั�งใหมี่จะมี้ว้าระการ
ดำารงต่ำาแหนง่เพีย้่งเทีา่ว้าระที้�ย่งัเหลอ่อยู่ข่็องกรรมีการซ่�งต่นแทีน ทีั�งน้� 
การแต่่งต่ั�งดังกล่าว้ต่้องผ่านมีต่ิอนุมีัต่ิข็องคำณะกรรมีการด้ว้ย่คำะแนน
เสุ้ย่งไมี่น้อย่กว้่า 3 ใน 4 ข็องจำานว้นกรรมีการที้�ย่ังเหล่ออยู่่

ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหนิ้�ท่�คำว�มรบัผิดำชอบระหว่�ง 
คำณะกรรมก�รและฝ่่�ยจัดำก�ร

บัริษััทีฯ ได้แบั่งแย่กหน้าที้�คำว้ามีรับัผิดชอบัระหว้่างคำณะกรรมีการ 
และฝ�าย่จัดการอย่่างชัดเจน ดังน้�

• คณะกรรมการ มีห้นา้ท้ี�ในการกำาหนดนโย่บัาย่ข็องบัรษิัทัีฯ และ
กำากับัดูแลการดำาเนินงานข็องผู้บัริหารในระดับันโย่บัาย่ 

• ฝ�ายจดัการ มีห้นา้ท้ี�บัรหิารงานข็องบัรษิัทัีฯ ในดา้นต่า่งๆ โดย่มี้
ป็ระธุ์านกรรมีการบัรหิาร เป็น็หัว้หนา้และผูน้ำาคำณะผูบ้ัรหิารข็อง 
บัริษััทีฯ ในการบัริหารจัดการให้ เป็็นไป็ต่ามีนโย่บัาย่ท้ี�
คำณะกรรมีการกำาหนด

ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหนิ้�ท่�คำว�มรบัผิดำชอบระหว่�ง 
ประธุ�นิกรรมก�รและประธุ�นิกรรมก�รบรหิ�ร

คำณะกรรมีการบัริษััทีกำาหนดให้ป็ระธุ์านกรรมีการเป็็นบัุคำคำลคำนละ
คำนกันกับัป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร โดย่มี้บัทีบัาที อำานาจ และหน้าที้�แบั่ง
แย่กออกจากกันอย่่างชัดเจน ดังน้�

บทบ�ทหนิ้�ท่�ข็องประธุ�นิกรรมก�ร

1) เป็็นผู้เรีย่กป็ระชุมีคำณะกรรมีการ รว้มีถื่งเป็็นป็ระธุ์านการป็ระชุมี 
พีร้อมีนำาการอภิป็ราย่จนบัรรลุมีต่ิร่ว้มีกัน

2) กำาหนดว้าระการป็ระชมุีคำณะกรรมีการโดย่หารอืรว่้มีกบัักรรมีการ
ผู้จัดการใหญ่ และมี้มีาต่รการที้�ดูแลให้เรื�องสุำาคำัญได้ถืูกบัรรจุ
เป็็นว้าระการป็ระชุมี

3) จัดสุรรเว้ลาอย่่างเพี้ย่งพีอที้�ฝ�าย่จัดการจะเสุนอเรื�อง และมีาก
พีอที้�กรรมีการจะอภิป็ราย่ป็ระเด็นสุำาคำัญ อย่่างรอบัคำอบัโดย่ทีั�ว้
กัน

4) สุ่งเสุริมีให้กรรมีการมี้การใช้ดุลย่พีินิจและแสุดงคำว้ามีเห็นได้
อย่่างเป็็นอิสุระ

5) ต่ิดต่ามีดูแลให้การดำาเนินงานข็องคำณะกรรมีการมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี 
และบัรรลุต่ามีว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์และเป็�าหมีาย่หลักข็ององคำ์กร

6) สุง่เสุรมิีใหก้รรมีการทีกุทีา่นมีสุ้ว่้นรว่้มีในการทีำาใหเ้กดิว้ฒันธุ์รรมี
องคำ์กรที้�มี้จริย่ธุ์รรมีและดำาเนินธุ์ุรกิจ ต่ามีหลักการกำากับัดูแล
กิจการที้�ด้

7) จัดให้มี้กระบัว้นการป็ฐมีนิเทีศกรรมีการใหมี่ และดำาเนินการ
ให้มีั�นใจว้่ากรรมีการได้รับัการพีัฒนาคำว้ามีรู้และทีักษัะที้�จำาเป็็น
อย่่างต่่อเน่�อง

8) จดัใหม้ีก้ระบัว้นการป็ระเมีนิผลการป็ฏบิัตั่งิานข็องคำณะกรรมีการ 
คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ กรรมีการราย่บัุคำคำล และกรรมีการผู้
จดัการใหญ ่พีรอ้มีสุนบััสุนนุใหก้รรมีการทีกุทีา่นแสุว้งหาแนว้ทีาง
พีัฒนา ป็รับัป็รุงการทีำาหน้าที้�ข็องต่นอย่่างต่่อเน่�อง

9) สุนับัสุนุนให้เกิดการป็ระสุานคำว้ามีร่ว้มีมี่อกันระหว้่างคำณะ
กรรมีการ ฝ�าย่จัดการ และเลข็านุการบัริษััที เพี่�อให้ทีุกฝ�าย่
สุามีารถืทีำางานร่ว้มีกันได้อย่่างราบัรื�นและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี

10) เป็็นต่ัว้แทีนข็องคำณะกรรมีการในการสุ่�อสุารข็้อมีูลสุำาคำัญต่่างๆ 
ข็ององคำ์กร รว้มีถื่งสุร้างป็ฏิสุัมีพีันธุ์์อันด้กับักลุ่มีผู้ถื่อหุ้น และ
กลุ่มีผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ข็องกิจการ

11) ทีำาหน้าที้�เป็็นป็ระธุ์านในการป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น และคำว้รจัดสุรรเว้ลา
เพี่�อเป็ดิโอกาสุใหผู้ถ้ือ่หุน้ไดซ้กัถืามีในป็ระเดน็ต่า่งๆ อย่า่งเพีย้่ง
พีอ สุ่�อสุารข็้อมีูลสุำาคำัญต่่างๆ ร่ว้มีกับักรรมีการผู้จัดการใหญ่ ไป็
ย่ังพีนักงาน นักลงทีุน สุ่�อมีว้ลชน นักว้ิเคำราะห์ และกลุ่มีบัุคำคำล
อ่�นๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง
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บทบ�ทหนิ้�ท่�ข็องประธุ�นิกรรมก�รบรหิ�ร

1) นำานโย่บัาย่จากคำณะกรรมีการบัริษััทีมีาป็ฏิบััต่ิให้สุัมีฤทีธุ์ิ์ผล

2) บัริหารจัดการและคำว้บัคำุมีดูแลการดำาเนินกิจการที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับั
การบัริหารงานทีั�ว้ไป็ข็องบัริษััทีฯ เพี่�อให้เป็็นไป็ต่ามีว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ ์
นโย่บัาย่ ระเบั้ย่บัและข็้อบัังคำับัข็องบัริษััทีฯ

3) พีจิารณาแผนการลงทีนุในธุ์รุกจิต่า่งๆ นำาเสุนอต่อ่คำณะกรรมีการ
บัริหาร และคำณะกรรมีการบัริษััที เพี่�อพีิจารณาอนุมีัต่ิต่่อไป็

4) มี้อำานาจในการทีำานิต่ิกรรมีผูกพีันบัริษััทีฯ ต่ามีข็อบัเข็ต่ที้�กำาหนด
ไว้้ในนโย่บัาย่และระเบั้ย่บัว้ิธุ์ีป็ฏิบััต่ิข็องบัริษััทีฯ เรื�องอำานาจ
อนุมีัต่ิดำาเนินการ

5) การดำาเนินการใดๆ ที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่ต่ามีมีต่ิที้�ป็ระชุมีคำณะ
กรรมีการ และ/หรือ มีต่ิที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นข็องบัริษััทีฯ

การมีอบัหมีาย่อำานาจหน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบัให้ป็ระธุ์าน
กรรมีการบัริหารนั�น จะไมี่มี้ลักษัณะเป็็นการมีอบัอำานาจ หรือมีอบัอำานาจ
ช่ว้งที้�ทีำาให้ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร หรือผู้รับัมีอบัอำานาจจากป็ระธุ์าน
กรรมีการบัริหาร สุามีารถือนุมีัต่ิราย่การที้�ต่นหรือบัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัด
แย่้ง มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ หรืออาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์ ในลักษัณะ
อ่�นใดกับัทีางบัริษััทีฯ หรือบัริษััทีย่่อย่ข็องบัริษััทีฯ ย่กเว้้นเป็็นการอนุมีัต่ิ
ราย่การที้�เป็็นไป็ต่ามีนโย่บัาย่ และหลักเกณฑ์ที้�คำณะกรรมีการบัริษััที 
พีิจารณาอนุมีัต่ิไว้้ โดย่การอนุมีัต่ิราย่การดังกล่าว้จะต่้องเสุนอต่่อที้�
ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที และ/หรือที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นเพี่�อพีิจารณาและ
อนมุีตั่ริาย่การดงักลา่ว้ต่ามีข็อ้กำาหนดข็องต่ลาดหลกัทีรพัีย่ฯ์ ก.ล.ต่. หรอื
กฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

2. บัทบั�ท ห่นิ��ที� และคำว�มรบััผดิชอบั 
ของคำณะกี่รรมกี่�รบัรษัิัท

บัทีบัาที หนา้ที้� และคำว้ามีรบััผดิชอบัข็องคำณะกรรมีการใหค้ำรอบัคำลมุี
ในเรื�องดังต่่อไป็น้�

1) ดูแลและจดัการให้การดำาเนินการข็องบัรษิัทัีฯ เป็น็ไป็ต่ามีกฎหมีาย่ 
ว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์ ข็้อบัังคำับัข็องบัริษััทีฯ และมีต่ิที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น ด้ว้ย่
คำว้ามีซื�อสุตั่ย่ส์ุจุรติ่ (Duty of Loyalty) ระมัีดระว้งั (Duty of Care) 
มี้คำว้ามีรับัผิดชอบั (Accountability) และมี้จริย่ธุ์รรมี (Ethic) 
รกัษัาผลป็ระโย่ชน์สุงูสุดุข็องบัรษิัทัีฯ บันหลักการกำากับัดูแลกิจการ
ที้�ด้ โดย่คำำาน่งถื่งป็ระโย่ชน์ข็องผู้ถื่อหุ้นทีุกราย่อย่่างเที่าเที้ย่มีกัน

2) พีจิารณาและใหค้ำว้ามีเหน็ชอบัในเรื�องที้�สุำาคำญัเก้�ย่ว้กบััการดำาเนนิ
งานข็องบัริษััทีฯ เช่น ว้ิสุัย่ทีัศน์ พีันธุ์กิจ กลยุ่ทีธุ์์ เป็�าหมีาย่ธุ์ุรกิจ 
แผนธุ์ุรกิจ แผนการเงินและการระดมีทีุน คำว้ามีเสุ้�ย่ง แผนงาน 
และงบัป็ระมีาณ เป็น็ต่น้ รว้มีทีั�งต่ดิต่ามีใหม้ีก้ารนำาไป็ป็ฏบิัตั่ ิและ
จัดให้มี้การทีบัทีว้นคำว้ามีเหมีาะสุมีเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี

3) กำาหนดทีิศทีางการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ รว้มีถื่งการระดมีทีุน
การบัริหารเงินทีุน การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ และกำากับั
ดูแล

4) ต่ิดต่ามีและดูแลให้ฝ�าย่จัดการดำาเนินการต่ามีนโย่บัาย่และ
แผนที้�กำาหนดไว้้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและป็ระสุิทีธุ์ิผล 

5) พีจิารณาอนมุีตั่หิรอืใหค้ำว้ามีเหน็ชอบัต่อ่ราย่การที้�มีสุ้าระสุำาคำญั 
เช่น การอนุมีัต่ิใช้ว้งเงินสุินเชื�อจากสุถืาบัันการเงิน การกู้ย่่มี 
การคำ�ำาป็ระกัน โคำรงการลงทีุนใหมี่ การได้มีาและจำาหน่าย่ไป็ซ่�ง
ทีรัพีย่์สุิน ราย่การที้�เก้�ย่ว้โย่งกัน และราย่การที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัด
แย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ เป็็นต่้น โดย่
ใหเ้ป็น็ไป็ต่ามีกฎระเบัย้่บัข็อ้บังัคำบััข็องสุำานกังานคำณะกรรมีการ
กำากับัหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่ง
ป็ระเทีศไทีย่ ต่ามีกฎหมีาย่ และข็้อบัังคำับัหรือระเบั้ย่บัป็ฏิบััต่ิ
ข็องบัริษััทีฯ

6) พีิจารณาอนุมีัต่ิงบัการเงินก่อนนำาสุ่งต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่ง
ป็ระเทีศไทีย่

7) จัดให้มี้ระบับับััญชี และการราย่งานทีางการเงินและการสุอบั
บััญชีที้�เชื�อถื่อได้

8) จัดให้มี้ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในและการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง ทีั�ง
ดา้นการดำาเนนิงานและการราย่งานทีางการเงนิ ที้�เพีย้่งพีอและ
มี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล ซ่�งสุามีารถืป็ระเมีิน ต่ิดต่ามี และบัริหารคำว้ามี
เสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญได้

9) กำากบััดแูลใหม้ีก้ารราย่งานข็อ้มีลูทีางการเงนิและเป็ดิเผย่ข็อ้มีลู
ที้�สุำาคำัญ อย่่างคำรบัถื้ว้น ถืูกต่้อง และเพี้ย่งพีอ และจัดให้มี้
ช่องทีางการสุ่�อสุารกับัผู้ถื่อหุ้นแต่่ละกลุ่มีและผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่
ข็องบัริษััทีฯ อย่่างเหมีาะสุมี

10) พีิจารณาแต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ข็องบัริษััทีฯ ได้แก่ คำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบั คำณะกรรมีการสุรรหา พีจิารณาคำา่ต่อบัแทีน 
และกำากับัดูแลกิจการ คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง คำณะ
กรรมีการบัรหิาร ฝ�าย่จดัการ และกำาหนดแบัง่แย่กบัทีบัาทีหน้าท้ี� 
และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ต่่างๆ อย่่าง
ชัดเจน เพ่ี�อช่ว้ย่ในการกำากับัดูแลกิจการให้บัรรลุว้ัต่ถุืป็ระสุงคำ์
ท้ี�ได้กำาหนดไว้้ ทีั�งน้�สุมีาชิกข็องคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ป็ระกอบั
ด้ว้ย่กรรมีการอิสุระเป็็นสุ่ว้นใหญ่

11) ป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ
ข็องบัริษััทีฯ และให้มี้การทีบัทีว้นอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ

12) จัดให้มี้แผนงานการสุ่บัทีอดงาน (Succession Plan) และ 
แผนงานการพีัฒนาบัุคำลากร ทีั�งพีนักงาน กรรมีการ และผู้
บัริหาร อย่่างต่่อเน่�อง 

13) คำณะกรรมีการมี้อำานาจกำาหนด และแก้ไข็เป็ล้�ย่นแป็ลงชื�อ
กรรมีการ ซ่�งมี้อำานาจลงนามีผูกพีันบัริษััทีฯ ได้

14) คำณะกรรมีการมีอ้ำานาจที้�จะมีอบัหมีาย่ใหก้รรมีการคำนหน่�ง หรอื
หลาย่คำน หรือบัุคำคำลอ่�นใดป็ฏิบััต่ิการอย่่างใดอย่่างหน่�งแทีน
คำณะกรรมีการได้ โดย่ในการมีอบัอำานาจนั�นจะต่้องอยู่่ในภาย่
ใต่้ข็อบัเข็ต่แห่งอำานาจข็องคำณะกรรมีการ และกำาหนดหน้าที้�
คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องผู้รับัมีอบัอำานาจไว้้อย่่างชัดเจน
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134 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ข็อบเข็ติและอำ�นิ�จหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�รติรวจสอบ

ดำ้�นิก�รร�ยง�นิท�งก�รเงนิิ ก�รเปิดำเผยข็้อมูล 
และก�รสอบบัญช่

1) สุอบัทีานราย่งานทีางการเงินข็องบัริษััทีฯ ให้มี้คำว้ามีถืูกต่้อง 
คำรบัถื้ว้น เชื�อถื่อได้ เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐานการบััญชี กฎหมีาย่ 
และมีาต่รฐานที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

2) พีิจารณาการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลข็องบัริษััทีฯ ในกรณ้ที้�เกิดราย่การที้�
เก้�ย่ว้โย่งกัน หรือราย่การที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน ์
ใหม้ีค้ำว้ามีถืกูต่อ้งคำรบัถืว้้น และเป็น็ไป็ต่ามีข็อ้กำาหนดข็องต่ลาด
หลักทีรัพีย่์ฯ เพี่�อให้มีั�นใจว้่า ราย่การดังกล่าว้สุมีเหตุ่ผลและ
เป็็นป็ระโย่ชน์สุูงสุุดต่่อบัริษััทีฯ และดูแลการบัันที่กบััญชีให้มี้
คำว้ามีถืูกต่้องคำรบัถื้ว้น และโป็ร่งใสุ

3) จัดทีำาราย่งานข็องคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัในราย่งานป็ระจำาป็ี
ข็องบัริษััทีฯ และให้คำว้ามีเห็นในหัว้ข็้อต่่างๆ เช่น

• คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีถืูกต่้อง คำรบัถื้ว้น เป็็นท้ี�เชื�อถ่ือได้
ข็องราย่งานทีางการเงินข็องบัริษััทีฯ

• คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีเพ้ีย่งพีอข็องระบับัคำว้บัคุำมีภาย่ใน
ข็องบัริษััทีฯ และระบับับัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

• คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องผู้สุอบับััญชี

• คำว้ามีเหน็เก้�ย่ว้กบััการป็ฏบัิัต่ติ่ามีกฎหมีาย่ว้า่ดว้้ย่หลักทีรพัีย่์
และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ ข็้อกำาหนดข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ 
หรือกฎหมีาย่ท้ี�เก้�ย่ว้ข็้องกับัธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ

• คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัราย่การท้ี�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผล
ป็ระโย่ชน์และการทีำาราย่การระหว้่างกัน

• คำว้ามีเห็นหรือข็้อสุังเกต่โดย่รว้มีท้ี�คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั
ได้รับัจากการป็ฏิบััติ่หน้าท้ี�ต่ามีกฎบััต่ร

• คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัราย่การอ่�นท้ี�เห็นว้่าผู้ถื่อหุ้นและผู้ลงทีุน
ทัี�ว้ไป็คำว้รทีราบั ภาย่ใต่้ข็อบัเข็ต่หน้าท้ี� และคำว้ามีรับัผิดชอบั
ท้ี�ได้รับัมีอบัหมีาย่จากคำณะกรรมีการบัริษััที

4) พิีจารณาคัำดเล่อกและเสุนอแต่่งตั่�งบุัคำคำล ท้ี�ม้ีคำว้ามีเป็็นอิสุระ
เพี้ย่งพีอ เพี่�อทีำาหน้าที้�ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ รว้มีถื่งการเสุนอ
เลิกจ้างผู้สุอบับััญชีได้

5) พีิจารณาเสุนอคำ่าต่อบัแทีนผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ 

6) สุ่งเสุริมีคำว้ามีเป็็นอิสุระและไมี่มี้ข็้อจำากัดในการป็ฏิบััต่ิงานข็อง
ผู้สุอบับััญชี

 คำณะกี่รรมกี่�รช้ดย่อย
คำณะกรรมีการบัรษิัทัี ไดพ้ีจิารณาแต่ง่ต่ั�งคำณะกรรมีการชดุย่อ่ย่ เพี่�อ

ชว่้ย่ศก่ษัากลั�นกรอง โดย่เฉพีาะเรื�องที้�ต่อ้งอาศยั่คำว้ามีเป็น็กลางในการ
ว้ินิจฉัย่ อ้กทีั�งได้กำาหนดข็อบัเข็ต่อำานาจหน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็อง
คำณะอนุกรรมีการในแต่่ละชุด โดย่กำาหนดให้สุมีาชิกสุ่ว้นใหญ่ข็องคำณะ
กรรมีการชดุย่อ่ย่เป็น็กรรมีการอสิุระ และป็ระธุ์านคำณะกรรมีการชดุย่อ่ย่
เป็็นกรรมีการอิสุระอ้กด้ว้ย่

ป็ัจจุบััน บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ได้แต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการ
ชุดย่่อย่จำานว้น 4 ชุด คำ่อ คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั, คำณะกรรมีการ
สุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ, คำณะกรรมีการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง และคำณะกรรมีการบัริหาร

คำณะกี่รรมกี่�รติรวจสอบั

องคำ์ประกอบและคำุณสมบัติิ

1) คำณะกรรมีการบัริษััที เป็็นผู้แต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

2) คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ป็ระกอบัด้ว้ย่ กรรมีการอิสุระจำานว้น 
3 ที่าน โดย่กรรมีการอย่่างน้อย่ 1 ที่าน ต่้องมี้คำว้ามีรู้ด้านบััญชี
และการเงิน

3) คำณะกรรมีการบัริษััที แต่่งต่ั�งกรรมีการอิสุระ 1 ที่าน เป็็น
ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

4) คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั สุามีารถืแต่่งต่ั�งพีนักงานข็องบัริษััทีฯ 
จำานว้น 1 คำน ทีำาหน้าที้�เป็็นเลข็านุการคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

ว�ระก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่ง

1) คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่งคำราว้ละ 3 
ป็ี โดย่กรรมีการต่รว้จสุอบัที้�พี้นต่ำาแหน่งต่ามีว้าระ อาจได้รับั
การแต่่งต่ั�งจากคำณะกรรมีการบัริษััทีอ้กได้

2) คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่งเที่ากับัระย่ะ
เว้ลาการดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที โดย่จะคำรบัว้าระการ
ดำารงต่ำาแหน่งในการป็ระชุมีสุามีัญป็ระจำาป็ีผู้ถื่อหุ้น พีร้อมีกับั
การคำรบัว้าระการดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที 

3) กรณ้ที้�ต่ำาแหน่งกรรมีการต่รว้จสุอบัว้่างลง ให้คำณะกรรมีการ
บัริษััที เล่อกกรรมีการที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิและไมี่มี้ลักษัณะต่้องห้ามี
เข็้าเป็็นกรรมีการต่รว้จสุอบั โดย่กรรมีการต่รว้จสุอบัที้�เข็้าดำารง
ต่ำาแหน่งแทีนนั�นจะอยู่่ในต่ำาแหน่งได้เพี้ย่งเที่าว้าระที้�ย่ังเหล่อ
อยู่่ข็องกรรมีการซ่�งต่นแทีน

ข�อมูลเกี่ี�ยวกี่ับัคำณะกี่รรมกี่�รช้ดย่อย
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135ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ดำ้�นิก�รติรวจสอบภ�ยในิ

1) สุอบัทีานให้บัริษััทีฯ มี้ระบับัคำว้บัคำุมีภาย่ใน (Internal Control) 
และระบับัการต่รว้จสุอบัภาย่ใน (Internal Audit) ที้�เพี้ย่งพีอ รว้มี
ถื่งระบับัการคำว้บัคำุมีคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องข็้อมีูลจากภัย่คำุกคำามี
ภาย่นอก ระบับัคำว้บัคำุมีการเข็้าถื่งสุิทีธุ์ิการใช้งานข็องระบับั
เทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศ ที้�รัดกุมี เหมีาะสุมี และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี 
ที้�สุอดคำล้องต่ามีมีาต่รฐาน ISO 27001 

2) กำากับัดูแลนโย่บัาย่และมีาต่รการต่่อต่้านการทุีจริต่คำอร์รัป็ชัน  
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ให้มี้
การคำุม้ีคำรองข็อ้มีลูสุว่้นบัคุำคำล (The Personal Data Protection 
Act B.E.2562: PDPA) ต่ลอดจนมี้กระบัว้นการต่รว้จสุอบัด้าน
สุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนอย่่างรอบัด้าน (Human Rights Due Diligence: 
HRDD) กำาหนดแนว้ทีางข็องระบับัต่รว้จสุอบัภาย่ใน (Internal 
Audit) เพี่�อให้มีั�นใจว้่าการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ มี้คำว้ามีรัดกุมี 
เหมีาะสุมี และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีคำลอบัคำลุมีทีุกด้าน

3) กำากับัดูแลนโย่บัาย่ทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา เพี่�อป็กป็�องและรักษัา
ทีรัพีย่์สุินข็องบัริษััทีฯ สุ่�อสุารให้พีนักงานทีั�ว้องคำ์กร ได้รับัทีราบั
และต่ระหนกัถืง่ และไมีสุ่นบััสุนนุการละเมีดิทีรพัีย่ส์ุนิทีางป็ญัญา
ข็องบัุคำคำลอ่�น กำาหนดแนว้ทีางข็องระบับัต่รว้จสุอบัภาย่ใน ให้
ป็กป็�องดูแลทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็องบัริษััทีฯ ไมี่ให้เสุ้ย่หาย่และ
เกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุด

4) กำากับัดูแลการป็ฏิบััต่ิงานข็องหน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ใน ทีั�ง
ในระดับันโย่บัาย่ และระดับัการป็ฏิบััต่ิงาน โดย่พีิจารณาให้
คำว้ามีเห็นชอบั กฎบััต่ร คำว้ามีเป็็นอิสุระ รว้มีทีั�งข็อบัเข็ต่และ
แผนการต่รว้จสุอบัข็องหน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ใน

5) จัดให้ม้ีการสุอบัถืามีป็ระสิุทีธิุ์ผลข็องระบับัการต่รว้จสุอบัภาย่ใน 
โดย่ผู้ป็ระเมิีนอิสุระจากภาย่นอกองค์ำกร (Independent Quality 
Assessment Review) อย่่างน้อย่ในทุีก 5 ปี็

6) พีิจารณาอนุมีัต่ิแผนการต่รว้จสุอบัภาย่ในป็ระจำาป็ี และงบั
ป็ระมีาณที้�ใช้ในกระบัว้นการต่รว้จสุอบัภาย่ใน เพี่�อมีุ่งไป็สุู่
ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและป็ระสุิทีธุ์ิผลข็องกิจกรรมีต่่างๆ 

7) พีิจารณาคำัดเล่อกบัุคำคำลที้�มี้คำว้ามีเหมีาะสุมีทีำาหน้าที้�ผู้ต่รว้จ
สุอบัภาย่ใน รว้มีถื่งการพีิจารณาโย่กย่้าย่ เลิกจ้างผู้ต่รว้จสุอบั
ภาย่ในได้

ดำ้�นิก�รบรหิ�รคำว�มเส่�ยง

1) พีิจารณาเรื�องที้�มี้คำว้ามีเสุ้�ย่งสุูงที้�อาจนำาไป็สุู่ เรื�องทีุจริต่
คำอร์รัป็ชัน คำว้ามีเสุ้�ย่งจากการฝ�าฝืนมีาต่รการรักษัาคำว้ามี
ป็ลอดภัย่ข็องข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำลบัริษััทีฯ จนเป็็นเหตุ่ให้มี้การ
ละเมีิดข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำล หรือข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำลรั�ว้ไหลสุู่สุาธุ์ารณะ 
เพี่�อกำาหนดมีาต่รการป็�องกันไว้้ชัดเจน การกำาหนดมีาต่รการใน
การบัรรเทีาผลกระทีบั การต่ดิต่ามีและทีบัทีว้นผลการดำาเนนิงาน
ดา้นสุทิีธุ์มิีนษุัย่ชน เพี่�อใหม้ีั�นใจว้า่การดำาเนนิงานข็องบัรษิัทัีฯ จะ
ไมี่ก่อให้เกิดการละเมีิดสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนต่ลอดห่ว้งโซ่คำุณคำ่า

2) ให้คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับันโย่บัาย่การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง และ
แนว้ทีางการจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ ต่่อคำณะกรรมีการ
บัริษััที

3) สุอบัทีานการคำว้บัคำุมี ต่ิดต่ามี และป็ระเมีินผลการบัริหารคำว้ามี
เสุ้�ย่ง ต่ามีนโย่บัาย่บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�กำาหนด 

4) พีิจารณาผลการทีบัทีว้นคำว้ามีเพี้ย่งพีอข็องนโย่บัาย่และระบับั
การจดัการคำว้ามีเสุ้�ย่ง รว้มีถืง่คำว้ามีมีป้็ระสุทิีธุ์ผิลข็องระบับัและ
การป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่ที้�กำาหนด

ดำ้�นิอื�นิๆ

1) ทีบัทีว้นและแก้ไข็กฎบััต่รคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั เพี่�อให้
ทีันสุมีัย่และเหมีาะสุมีกับัสุภาพีแว้ดล้อมีข็ององคำ์กร และนำา
เสุนอคำณะกรรมีการบัริษััทีพีิจารณาอนุมีัต่ิ

2) สุอบัทีานให้บัริษััทีฯ ป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ว้่าด้ว้ย่หลักทีรัพีย่์
และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ ข็้อกำาหนดข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ และ
กฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ

3) สุอบัทีานให้บัริษััทีฯ ป็ฏิบััต่ิต่ามีแนว้ทีางการกำากับัดูแลกิจการ
และคำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ รว้มีถ่ืงต่ิดต่ามีกระบัว้นการรับัแจ้ง
เบัาะแสุ (Whistle Blowing) จากช่องทีางต่่างๆ รว้มีถื่งเรื�อง
ทีจุรติ่คำอรร์ปั็ชนั ข็อ้มีลูสุว่้นบัคุำคำลท้ี�มีก้ารรั�ว้ไหลท้ี�ก่อให้เกิดคำว้ามี
เสุ้ย่หาย่ รว้มีถื่งการละเมีิดสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนด้ว้ย่

4) สุอบัทีานคำว้ามีถืูกต่้องข็องแบับัป็ระเมีินต่นเอง และเอกสุาร
อ้างอิงเก้�ย่ว้กับัมีาต่รการต่่อต่้านการคำอร์รัป็ชันข็องกิจการ
ต่ามีโคำรงการแนว้ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิข็องภาคำเอกชนไทีย่ในการต่่อ
ต่้านการทีุจริต่

5) สุอบัทีานคำว้ามีถืูกต่้องข็องเอกสุารเก้�ย่ว้กับันโย่บัาย่การ
คำุ้มีคำรองข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำล (Privacy policy) ต่ามีกฎหมีาย่
คำุม้ีคำรองข็อ้มีลูสุว่้นบัคุำคำล และนโย่บัาย่ดา้นสุทิีธุ์มิีนษุัย่ชน ต่ามี
มีาต่รฐานสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนสุากล

6) สุอบัทีานเพี่�อการป็ฏบิัตั่อิย่า่งถืกูต่อ้งต่ามีนโย่บัาย่ทีรพัีย่ส์ุนิทีาง
ป็ัญญา และเพี่�อป็�องกันไมี่ให้มี้การละเมีิดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญา
ข็องบัคุำคำลอ่�น เชน่ การลงโป็รแกรมี Software ที้�มีล้ขิ็สุทิีธุ์ิต์่า่งๆ 
การบัันที่กรูป็ภาพีจากสุ่�อออนไลน์ เป็็นต่้น

7) ป็ฏิบััต่ิการอ่�นใดต่ามีที้�คำณะกรรมีการบัริษััทีมีอบัหมีาย่ให้เป็็น
คำราว้ๆ ไป็

ก�รประชุม : อย่่างน้อย่ป็ีละ 4 คำรั�ง



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

136 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

คำณะกี่รรมกี่�รสรรห่� พิจ�รณ�คำ่�ติอบัแทนิ  
และกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร 

องคำ์ประกอบและคำุณสมบัติิ

1) คำณะกรรมีการบัริษััที เป็็นผู้แต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

2) คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กจิการ ป็ระกอบัดว้้ย่กรรมีการบัรษิัทัี จำานว้นไมีน่อ้ย่กว้า่ 5 ทีา่น 
และอย่่างน้อย่ 3 ที่าน ต่้องเป็็นกรรมีการอิสุระ

3) คำณะกรรมีการบัริษััที แต่่งต่ั�งกรรมีการอิสุระ 1 ที่าน เป็็น
ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับั
ดูแลกิจการ

4) คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ สุามีารถืแต่่งต่ั�งพีนักงานข็องบัริษััทีฯ จำานว้น 1 คำน 
ทีำาหน้าที้�เป็็นเลข็านุการคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

ว�ระก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่ง

1) คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่งคำราว้ละ 3 ป็ี โดย่กรรมีการ
สุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ที้�พี้น
ต่ำาแหน่งต่ามีว้าระ อาจได้รับัการแต่่งต่ั�งจากคำณะกรรมีการ
บัริษััทีอ้กได้

2) คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่งเที่ากับัระย่ะเว้ลาการดำารง
ต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที โดย่จะคำรบัว้าระการดำารงต่ำาแหน่ง
ในการป็ระชมุีสุามีญัป็ระจำาป็ผีูถ้ือ่หุน้พีรอ้มีกบััการคำรบัว้าระการ
ดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที 

3) กรณ้ที้�ต่ำาแหน่งกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และ
กำากบััดแูลกจิการว้า่งลง ใหค้ำณะกรรมีการบัรษิัทัีเลอ่กกรรมีการ
ที้�มีค้ำณุสุมีบัตั่แิละไมีม่ีล้กัษัณะต่อ้งหา้มีเข็า้เป็น็กรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ โดย่กรรมีการ
สุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ที้�เข็้าดำารง
ต่ำาแหน่งแทีนนั�นจะอยู่่ในต่ำาแหน่งได้เพี้ย่งเที่าว้าระที้�ย่ังเหล่อ
อยู่่ข็องกรรมีการซ่�งต่นแทีน

ข็อบเข็ติและอำ�นิ�จหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�รสรรห� 
พิื่จ�รณ�คำ่�ติอบแทนิ และกำ�กับดำูแลกิจก�ร

ดำ้�นิก�รสรรห�

1) ทีบัทีว้นโคำรงสุร้างข็องคำณะกรรมีการให้มี้คำว้ามีเหมีาะสุมีกับั
คำว้ามีจำาเป็็นเชิงกลยุ่ทีธุ์์ข็องบัริษััทีฯ

2) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิ้ธุ์ีการสุรรหา และคำัดเล่อกให้ดำารง
ต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที กรรมีการในคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ 
กรรมีการผู้จัดการ ผู้บัริหารระดับัสุูง และเลข็านุการบัริษััที เพี่�อ
เสุนอต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที และ/หรือเสุนอข็ออนุมัีต่ิต่่อท้ี�
ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นแล้ว้แต่่กรณ้

3) พีิจารณาสุรรหา คำัดเล่อก และกลั�นกรองราย่ชื�อและป็ระว้ัต่ิข็อง
ผู้ที้�จะเสุนอชื�อเป็็นกรรมีการ กรรมีการในคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ 
กรรมีการผู้จัดการ ผู้บัริหารระดับัสุูง และเลข็านุการบัริษััที ใน
กรณท้้ี�มีต้่ำาแหน่งว้า่งลง เพ่ี�อนำาเสุนอต่่อท้ี�ป็ระชมุีคำณะกรรมีการ
บัริษััทีพิีจารณาอนุมีัติ่ ต่ามีหลักเกณฑ์การสุรรหาป็ระกอบักับั
การใช้เคำรื�องมี่อช่ว้ย่ต่รว้จหาคำุณสุมีบััต่ิ หรือทีักษัะที้�จำาเป็็นที้�ย่ัง
ข็าดอยู่่ข็องคำณะกรรมีการ (Board Skill Matrix) ร่ว้มีกับัการ
ใช้ฐานข็้อมีูลต่่างๆ ท้ี�มี้คำว้ามีน่าเชื�อถ่ือ เช่น ระบับัข็้อมีูลราย่
ชื�อกรรมีการและผู้บัริหารบัริษััทีท้ี�ออกหลักทีรัพีย์่ บันเว้็บัไซต์่
สุำานักงานคำณะกรรมีการกำากับัหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ 
(ก.ล.ต่.), ทีำาเน้ย่บักรรมีการ-กรรมีการอาชีพีในทีำาเน้ย่บั IOD 
(IOD Chartered Director) บันเว้็บัไซต่์สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีสุถืาบััน
กรรมีการบัริษััทีไทีย่ (IOD) เป็็นต่้น หากมี้การเสุนอราย่ชื�อเดิมี
ในกรณ้ท้ี�คำรบัว้าระการดำารงต่ำาแหน่ง จะมี้การคำำาน่งถ่ืงผลการ
ป็ฏิบััต่ิงานข็องต่ำาแหน่งนั�นๆ

4) เป็ิดเผย่นโย่บัาย่และราย่ละเอ้ย่ดข็องกระบัว้นการสุรรหาใน
ราย่งานป็ระจำาป็ีข็องบัริษััทีฯ

5) กำาหนดหลักเกณฑ์ในการสุบ่ัทีอดต่ำาแหน่งผู้บัรหิาร เพ่ี�อเสุนอให้
คำณะกรรมีการบัริษััทีพีิจารณาอนุมีัต่ิ 

6) จดัทีำาแผนการสุบ่ัทีอดต่ำาแหน่งและคำว้ามีต่่อเน่�องในการบัรหิาร
ท้ี�เหมีาะสุมี สุำาหรบััต่ำาแหน่งป็ระธุ์านกรรมีการบัรหิาร กรรมีการ
ผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ้ำานาจในการจดัการ และผู้บัรหิารระดับัสุงู เพ่ี�อ
นำาเสุนอต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััทีพีิจารณาอนุมีัต่ิ 

นาย่ฉัต่รชัย่  รัต่นาว้ะไล เป็็นเลข็านุการคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั 
(1) เป็็นกรรมีการต่รว้จสุอบัที้�มี้คำว้ามีรู้และป็ระสุบัการณ์ในการสุอบัทีานงบัการเงิน 
(2) เป็็นกรรมีการต่รว้จสุอบัที้�มี้คำว้ามีรู้และป็ระสุบัการณ์ด้านกฎหมีาย่

ชื�อ – ชื�อสกุล ติำ�แหนิ่ง 

  1. นพี.สุาธุ์ิต่       กรเณศ ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการ 
ต่รว้จสุอบั

  2. นาย่ป็ารเมีศ     เหต่ระกูล(1) กรรมีการต่รว้จสุอบั

  3. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็  พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ(2) กรรมีการต่รว้จสุอบั

ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ข็องบัริษััที 
จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ป็ระกอบัด้ว้ย่กรรมีการ จำานว้น 3 ที่าน ดังน้�

 หมีาย่เหตุ่:
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137ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

นาย่ฉัต่รชัย่  รัต่นาว้ะไล เป็็นเลข็านุการคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน  
และกำากับัดูแลกิจการ

 หมีาย่เหตุ่:

7) กำาหนดหลักเกณฑ์และป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะ
กรรมีการบัริษััทีเป็็นป็ระจำาทุีกปี็ เพ่ี�อราย่งานต่่อคำณะกรรมีการ
บัริษััที

8) จัดให้มี้การป็ระเมิีนผลการป็ฏิบััติ่งานข็องคำณะกรรมีการบัริษััที
และป็ระธุ์านกรรมีการบัริหารเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี และราย่งานผล
การป็ระเมีินต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที

9) จดัให้มีก้ารป็ระเมีนิผลการป็ฏบัิัต่หิน้าท้ี�ข็องคำณะกรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ด้ว้ย่ต่นเองเป็็น
ป็ระจำาทีกุป็ ีและราย่งานผลการป็ระเมิีนต่อ่คำณะกรรมีการบัรษิัทัี

10) ป็ฏบัิัต่กิารอ่�นใดท้ี�เก้�ย่ว้กับัการสุรรหาต่ามีท้ี�คำณะกรรมีการบัรษิัทัี
มีอบัหมีาย่

ดำ้�นิก�รพิื่จ�รณ�คำ่�ติอบแทนิ

1) กำาหนดนโย่บัาย่และหลักเกณฑ์การจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนและผล
ป็ระโย่ชน์อ่�นข็องคำณะกรรมีการบัริษััที คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ 
และผู้บัริหาร โดย่มี้หลักเกณฑ์ที้�ชัดเจน โป็ร่งใสุ และนำาเสุนอ
ต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที และ/หรือที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น 
เพี่�อพีิจารณาอนุมีัต่ิ แล้ว้แต่่กรณ้

2) เสุนอแนะคำ่าต่อบัแทีนข็องคำณะกรรมีการบัริษััที และคำณะ
กรรมีการชุดย่่อย่ และผู้บัริหาร ให้มี้ผลต่อบัแทีนที้�เหมีาะสุมี 
กับัหน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบั

3) เป็ิดเผย่นโย่บัาย่เก้�ย่ว้กับัการกำาหนดคำ่าต่อบัแทีนและเป็ิดเผย่
คำ่าต่อบัแทีนในรูป็แบับัต่่างๆ และจัดทีำาราย่งานการกำาหนดคำ่า
ต่อบัแทีน ไว้้ในราย่งานป็ระจำาป็ีข็องบัริษััทีฯ

4) ป็ฏบิััต่กิารอ่�นใดที้�เก้�ย่ว้กับัการพีจิารณาคำา่ต่อบัแทีนต่ามีที้�คำณะ
กรรมีการบัริษััทีมีอบัหมีาย่

ดำ้�นิก�รกำ�กับดำูแลกิจก�ร

1) กำาหนดนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการข็องบัริษััทีฯ เพี่�อนำาเสุนอ
ต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััทีเพี่�อพีิจารณาอนุมีัต่ิ

2) กำากับัดูแล ให้คำำาป็ร่กษัา ต่ิดต่ามีให้มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่
กำากับัดูแลกิจการข็องบัริษััทีฯ และคำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ และ
กฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

3) ทีบัทีว้น และป็รับัป็รุงนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ ให้มี้คำว้ามี
เหมีาะสุมีอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ

4) เสุนอแนะข็อ้กำาหนดที้�เก้�ย่ว้กบััหลกัการกำากบััดแูลกจิการในการ
ดำาเนินธุ์ุรกิจ แก่กรรมีการ ผู้บัริหาร และพีนักงาน

5) จัดให้มี้การป็ระชาสุัมีพีันธุ์์เรื�องนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ
และแนว้ป็ฏิบััต่ิที้�ด้ให้พีนักงานในองคำ์กรทีราบั

6) จดัทีำาราย่งานการกำากบััดแูลกจิการข็องบัรษิัทัีฯ เป็น็ป็ระจำาทีกุป็ี

ดำ้�นิจรรย�บรรณธุรุกิจ

1) จัดทีำาคำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ เพี่�อนำาเสุนอต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะ
กรรมีการบัริษััทีเพี่�อพีิจารณาอนุมีัต่ิ

2) กำากับัดูแล ให้คำำาป็ร่กษัา ต่ิดต่ามีให้มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีคำู่มี่อ
จริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ และกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

3) ทีบัทีว้น และป็รับัป็รุงคำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ ให้มี้คำว้ามีเหมีาะ
สุมีอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ

4) เสุนอแนะข็้อกำาหนดที้�เก้�ย่ว้กับัหลักจรรย่าบัรรณในการดำาเนิน
ธุ์ุรกิจ แก่กรรมีการ ผู้บัริหาร และพีนักงาน

5) รับัเรื�องร้องเรีย่นการกระทีำาที้�อาจจะฝ�าฝืนจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ รว้มี
ทีั�งดำาเนินการสุอบัสุว้นข็้อเที็จจริง ชี�แจงข็้อซักถืามีและต่้คำว้ามี 
ในกรณ้ที้�มี้ข็้อสุงสุัย่

6) ดูแลการสุร้างจิต่สุำาน่กและการอบัรมีพีนักงาน ให้มี้คำว้ามี
รู้คำว้ามีเข็้าใจจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ และเสุริมีสุร้างให้พีนักงาน 
ทีุกคำนย่่ดถื่อและป็ฏิบััต่ิ

7) ราย่งานเก้�ย่ว้กับัจริย่ธุ์รรมีธุุ์รกิจข็องบัริษััทีฯ ต่่อคำณะกรรมีการ
เพ่ี�อทีราบัเป็็นป็ระจำาทุีกป็ี เพ่ี�อให้คำณะกรรมีการพีิจารณา 
ในกรณ้ท้ี�มี้เรื�องสุำาคัำญ ซ่�งกระทีบัต่่อบัริษััทีฯ อย่่างมี้นัย่สุำาคัำญ  
รว้มีทีั�งให้คำว้ามีเห็นในแนว้ป็ฏบิัตั่แิละข้็อเสุนอแนะ เพ่ี�อป็รบััป็รงุ
แก้ไข็ต่ามีคำว้ามีเหมีาะสุมี

ก�รประชุม : อย่่างน้อย่ป็ีละ 2 คำรั�ง

ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) 
ป็ระกอบัด้ว้ย่กรรมีการ จำานว้น 5 ที่าน ดังน้�

ชื�อ – ชื�อสกุล ติำ�แหนิ่ง 

  1. นพี.สุาธุ์ิต่       กรเณศ ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับั
ดูแลกิจการ

  2. นาย่ป็ารเมีศ     เหต่ระกูล กรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

  3. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็  พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ กรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

4. นพี.อนันต่์ ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

5. นาย่สุุจิน ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ
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138 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

คำณะกี่รรมกี่�รบัรหิ่�รคำว�มเสี�ยง 

องคำ์ประกอบและคำุณสมบัติิ

1) คำณะกรรมีการบัริษััที เป็็นผู้แต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการบัริหาร 
คำว้ามีเสุ้�ย่ง

2) คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง จำานว้นไมี่น้อย่กว้่า 5 ที่าน  
ป็ระกอบัดว้้ย่ กรรมีการอสิุระ กรรมีการบัรษิัทัี ผูบ้ัรหิาร และ/หรอื 
พีนักงานในกลุ่มีบัริษััที

3) คำณะกรรมีการบัริษััที แต่่งต่ั�งกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
1 ที่าน เป็็นป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 

4) คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง สุามีารถืแต่่งต่ั�งพีนักงาน
ข็องบัริษััทีฯ จำานว้น 1 คำน ทีำาหน้าที้�เป็็นเลข็านุการคำณะ
กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ว�ระก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่ง

1) คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่ง 
คำราว้ละ 3 ป็ี โดย่กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�พี้นต่ำาแหน่ง
ต่ามีว้าระ อาจได้รับัการแต่่งต่ั�งจากคำณะกรรมีการบัริษััทีอ้กได้

2) คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่ง
เที่ากับัระย่ะเว้ลาการดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที โดย่จะ
คำรบัว้าระการดำารงต่ำาแหน่งในการป็ระชุมีสุามีัญป็ระจำาป็ี 
ผู้ถื่อหุ้นพีร้อมีกับัการคำรบัว้าระการดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการ
บัริษััที 

3) กรณ้ที้�ต่ำาแหน่งกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งว้่างลง ให้คำณะ
กรรมีการบัริษััทีเล่อกกรรมีการที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิและไมี่มี้ลักษัณะ
ต่้องห้ามีเข็้าเป็็นกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง โดย่กรรมีการ
บัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เข็า้ดำารงต่ำาแหนง่แทีนนั�นจะอยู่ใ่นต่ำาแหนง่
ได้เพี้ย่งเที่าว้าระที้�ย่ังเหล่ออยู่่ข็องกรรมีการซ่�งต่นแทีน

ข็อบเข็ติและอำ�นิ�จหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�ร 
บรหิ�รคำว�มเส่�ยง

1) กำากับัดูแล และสุนับัสุนุนให้มี้การดำาเนินงานด้านการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งองคำก์รสุอดคำลอ้งกบัักลย่ทุีธุ์แ์ละเป็�าหมีาย่ทีางธุ์รุกจิ 
รว้มีถื่งสุภาว้การณ์ที้�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็

2) พีิจารณาและระบัุคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญข็องการป็ระกอบัธุ์ุรกิจ
ข็องบัริษััทีฯ เช่น คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกลยุ่ทีธุ์์ คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการ
ดำาเนินงาน คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการเงิน คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกฎระเบั้ย่บั
หรือกฎหมีาย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง และคำว้ามีเสุ้�ย่งด้านชื�อเสุ้ย่งและ
ภาพีลักษัณ์ เป็็นต่้น รว้มีทีั�งคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกิดข็่�นใหมี่ ที้�อาจมี้
ผลกระทีบักบัับัรษิัทัีฯ ในระย่ะย่าว้ พีจิารณากำาหนดกรอบันโย่บัาย่
การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง ระดับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ย่อมีรับัได้ (Risk 
Appetite) คำว้ามีเบั้�ย่งเบันข็องระดับัคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�ย่อมีรับัได้  
(Risk Tolerance)  พีรอ้มีจดัทีำาคำู่มี่อแนว้ทีางการจดัการบัรหิาร
คำว้ามีเสุ้�ย่ง

3) สุ่�อสุารนโย่บัาย่ และแนว้ทีางการจัดการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง แก่
ทีกุหนว่้ย่งานในองคำก์รในฐานะ Risk Owner พีรอ้มีจดัใหม้ีก้าร
ป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Risk Assessment) ว้ิเคำราะห์และทีบัทีว้น
คำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัรษิัทัีฯ และบัรษิัทัีย่อ่ย่อย่า่งสุมี�ำาเสุมีอ พีรอ้มีจดั
ทีำาต่ัว้ชี�ว้ัดด้านคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Key Risk Indicators)  

4) กำากับัดูแลให้มี้แผนจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง หรือกระบัว้นการ
บัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง เพี่�อลดผลกระทีบัต่่อธุ์ุรกิจข็อง 
บัริษััทีฯ รว้มีทีั�งการต่ิดต่ามี คำว้บัคำุมีและป็ระเมีินผลการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งข็องแต่่ละหน่ว้ย่งานในองคำ์กร พีร้อมีให้ข็้อเสุนอ
แนะแนว้ทีางในการคำว้บัคำุมีหรือบัรรเทีา เพี่�อลดระดับัคำว้ามี
เสุ้�ย่งให้อยู่่ในระดับัที้�ย่อมีรับัได้ 

5) ทีบัทีว้นนโย่บัาย่การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง และระบับัการจัดการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง รว้มีถื่งคำว้ามีมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีข็องระบับัและ
แผนการป็ฏิบััต่ิงาน โดย่ให้ราย่งานต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที
รับัทีราบัและในกรณ้ที้�มี้ป็ัจจัย่หรือเหตุ่การณ์สุำาคำัญซ่�งอาจจะมี้
ผลกระทีบัต่่อบัริษััทีฯ อย่่างมี้นัย่สุำาคำัญ ต่้องราย่งานต่่อคำณะ
กรรมีการบัริษััทีเพี่�อพีิจารณาโดย่เร็ว้

6) มี้อำานาจข็อข็้อมีูลจากหน่ว้ย่งานต่่างๆ ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััที
ย่่อย่ เพี่�อป็ระกอบัการพีิจารณาเพีิ�มีเต่ิมีในเรื�องเก้�ย่ว้เน่�องกับั
การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งได้ ต่ลอดจนอาจเชิญผู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้องเข็้า
ร่ว้มีป็ระชุมีเพี่�อชี�แจงและให้ข็้อมีูลต่ามีที้�คำณะกรรมีการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งเห็นสุมีคำว้ร

7) สุ่�อสุารแลกเป็ล้�ย่นข็้อมีูล และป็ระสุานงานเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
และการคำว้บัคำุมีภาย่ในกับัคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั

8) แต่่งต่ั�งคำณะทีำางาน เพี่�อช่ว้ย่ป็ฏิบััต่ิงานด้านบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ได้ต่ามีคำว้ามีจำาเป็็นและเหมีาะสุมี
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139ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

นาย่ธุ์ีระศักดิ์ เป็ี�ย่มีสุุภัคำพีงศ์ เป็็นเลข็านุการคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง หมีาย่เหตุ่:

คำณะกี่รรมกี่�รบัรหิ่�ร

องคำ์ประกอบและคำุณสมบัติิ

1) คำณะกรรมีการบัริษััที เป็็นผู้แต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการบัริหาร 

2) คำณะกรรมีการบัริหาร ป็ระกอบัด้ว้ย่ กรรมีการบัริษััที กรรมีการ
ผูจ้ดัการ รองกรรมีการผูจ้ดัการ ผูบ้ัรหิารข็องบัรษิัทัีฯ และผูท้ีรง
คำุณวุ้ฒิภาย่นอก

ว�ระก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่ง

คำณะกรรมีการบัริหาร มี้ว้าระการดำารงต่ำาแหน่งคำราว้ละ 3 ป็ี โดย่
กรรมีการบัริหารที้�พี้นต่ำาแหน่งต่ามีว้าระ อาจได้รับัการแต่่งต่ั�งจากคำณะ
กรรมีการบัริษััที

ข็อบเข็ติและอำ�นิ�จหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�รบรหิ�ร

1) กำาหนดเป็�าหมีาย่ แนว้นโย่บัาย่ในด้านต่่างๆ เพี่�อนำาเสุนอคำณะ
กรรมีการบัริษััทีพีิจารณา

2) พีิจารณากลั�นกรองงานทีุกป็ระเภทีที้�จะเสุนอคำณะกรรมีการ
บัริษััทีพีิจารณา ย่กเว้้น งานที้�อยู่่ภาย่ใต่้หน้าที้�คำว้ามีรับัผิดชอบั 
และ/หรือเป็็นอำานาจข็องคำณะกรรมีการชุดย่่อย่อ่�นๆ โดย่ต่รง

3) ดำาเนินการต่ามีแนว้นโย่บัาย่ที้�ได้รับัจากคำณะกรรมีการบัริษััที
พีร้อมีมี้อำานาจสุั�งการ ถื่าย่ทีอด ว้างแผน และดำาเนินกิจการ
ข็องบัริษััทีฯ ให้เป็็นไป็ต่ามีนโย่บัาย่ที้�คำณะกรรมีการบัริษััที
กำาหนด

4) มี้อำานาจในการพีิจารณาเรื�องที้�เก้�ย่ว้กับัการดำาเนินงานข็อง 
บัริษััทีฯ และมี้อำานาจแต่่งต่ั�ง หรือมีอบัหมีาย่ให้บัุคำคำลอ่�น
กระทีำาการอย่่างหน่�งอย่่างใดแทีนคำณะกรรมีการบัริหารต่ามีที้�
เห็นสุมีคำว้รได้

5) มี้อำานาจในการพีิจารณาป็รับัแผนงาน/งบัป็ระมีาณ ในการ
ดำาเนินกิจการต่่างๆ ข็องบัริษััทีฯ ได้

6) มี้อำานาจในการพีิจารณากำาหนดข็้อป็ฏิบััต่ิ ข็้อบัังคำับั ระเบั้ย่บั
หลักเกณฑ์เก้�ย่ว้กับัการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ

7) มีอ้ำานาจในการต่ดิต่ามีผลงานข็องหนว่้ย่งานต่า่งๆ ข็องบัรษิัทัีฯ 
ให้เป็็นไป็ต่ามีเป็�าหมีาย่และแผนงานที้�กำาหนด

8) ให้ข้็อเสุนอแนะ คำำาป็ร่กษัา แนว้นโย่บัาย่ต่่อกรรมีการผู้จัดการและ
คำณะทีำางานต่่างๆ ท้ี�ได้มีอบัหมีาย่

9) ดำาเนินการด้านต่่างๆ ต่ามีที้�คำณะกรรมีการบัริษััทีมีอบัหมีาย่

ก�รประชุม : อย่่างน้อย่ป็ีละ 12 คำรั�ง

ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 คำณะกรรมีการบัริหาร ข็องบัริษััที 
จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ป็ระกอบัด้ว้ย่กรรมีการ จำานว้น 7 ที่าน ดังน้�

9)  ทีบัทีว้นและแก้ไข็คำู่มี่อการบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่ง ให้ทีันสุมีัย่
และเหมีาะสุมีกับัสุภาพีแว้ดล้อมีทีางธุ์ุรกิจ เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี

10) สุนับัสุนุนและพีัฒนาการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งในทีุกระดับัทีั�ว้ทีั�ง
องคำก์ร รว้มีทีั�งเคำรื�องมีอ่ต่า่งๆ อย่า่งต่อ่เน่�อง ใหม้ีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพี 
รว้มีถื่งสุ่งเสุริมีว้ัฒนธุ์รรมีบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งในองคำ์กร

11) ป็ฏิบััต่ิหน้าที้�อ่�นใดในเรื�องที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
ต่ามีที้�คำณะกรรมีการบัริษััทีมีอบัหมีาย่

ก�รประชุม : อย่่างน้อย่ป็ีละ 4 คำรั�ง

ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง ข็อง
บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ป็ระกอบัด้ว้ย่กรรมีการ จำานว้น 6 ที่าน 
ดังน้�

ชื�อ – ชื�อสกุล ติำ�แหนิ่ง 

  1.  นาย่เจษัฎา       ศิริมีงคำลเกษัมี ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่ง

  2.  นาย่สุุจิน     ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

3.  น.สุ.ว้ิว้รรย่า ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

4.  น.สุ.ป็ภิญญา ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

5.  นาย่ว้งศกร ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

6.  น.สุ.จุฑามีาสุ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ชื�อ – ชื�อสกุล ติำ�แหนิ่ง 

1.  นพี.อนันต่์     ศิริมีงคำลเกษัมี ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร

2.  นาย่ว้ิรัช     ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหาร

3.  นางสุมีสุิริ   อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ กรรมีการบัริหาร

4.  นางป็ราน้ ภาคำสุุข็ กรรมีการบัริหาร

5.  นาย่เจษัฎา ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหาร

6.  นาย่สุุจิน ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหาร

7.  นาย่ว้งศกร ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการบัริหาร
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140 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 ข�อมูลเกี่ี�ยวกี่ับัผู�บัรหิ่�ร

ชื�อ – ชื�อสกุล ติำ�แหนิ่ง

1. นาย่ว้ิรัช  ศิริมีงคำลเกษัมี กรรมีการผู้จัดการ

2.  นพี.อนันต่์  ศิริมีงคำลเกษัมี  รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ**
 รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุสุาย่งานบัริหาร 
 และรักษัาการต่ำาแหน่งผู้อำานว้ย่การฝ�าย่ข็าย่ภาย่ในป็ระเทีศ

3. นางป็ราน้  ภาคำสุุข็  รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุสุาย่งานการเงิน

4.  นาย่สุุจิน  ศิริมีงคำลเกษัมี  รองกรรมีการผู้จัดการสุาย่งานจัดซื�อไก่เน่�อ

5.  นาย่กิต่ต่ิชัย่  ศิริมีงคำลเกษัมี  รองกรรมีการผู้จัดการสุาย่งานการผลิต่และการต่ลาด

6.  น.สุ.ว้ิภาว้ด้  ศิริมีงคำลเกษัมี  รองกรรมีการผู้จัดการสุาย่งานพีัฒนาธุ์ุรกิจ

7. น.สุ.จุฑามีาสุ  อิงโพีธุ์ิ์ชัย่  รองกรรมีการผู้จัดการสุาย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์ และเลข็านุการบัริษััที

8.  นาย่ฐิต่ิ  ว้รรณเชษัฐ์  ผู้อำานว้ย่การฝ�าย่โรงงาน

9.  นาย่ธุ์ีระศักดิ์  เป็ี�ย่มีสุุภัคำพีงศ์  ผู้อำานว้ย่การฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน

10.  น.สุ.รัชน้กร  ป็ว้ิต่รป็ก  ผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี

ผู�บัรหิ่�ร*

ในป็ี 2564 ผู้บัริหาร ข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้จำานว้น 10 ที่าน ดังน้�

นิโยบั�ยกี่�รจ่�ยคำ่�ติอบัแทนิผู�บัรหิ่�ร
บัริษััทีฯ พีิจารณาจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนผู้บัริหารให้อยู่่ในระดับัที้�เหมีาะสุมี โดย่คำำาน่งถื่งคำว้ามีเป็็นธุ์รรมี เหมีาะสุมี ต่ามีป็ระสุบัการณ์ ภาระหน้าที้� 

คำว้ามีรับัผิดชอบั ผลการป็ฏิบััต่ิงานราย่บัุคำคำล และเป็็นไป็ต่ามีกฎหมีาย่และระเบั้ย่บัที้�เก้�ย่ว้ข็้อง และอยู่่ในระดับัที้�สุามีารถืจูงใจ และรักษัาผู้บัริหาร
ที้�มี้คำุณภาพีไว้้ได้ โดย่พีิจารณาป็ัจจัย่ต่่างๆ ป็ระกอบัดังน้�

• พีิจารณาจากผลการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ 

• พีิจารณาเป็รีย่บัเที้ย่บัผลการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ กับับัริษััทีในอุุต่สุาหกรรมีเด้ย่ว้กัน

• พีิจารณาเป็รีย่บัเที้ย่บักับัอัต่ราคำ่าต่อบัแทีนข็องบัริษััทีอ่�นท้ี�อยู่่ในอุต่สุาหกรรมีเด้ย่ว้กัน

คำ่�ติอบัแทนิผู�บัรหิ่�รของบัรษัิัทฯ
ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ ได้จ่าย่คำ่าต่อบัแทีน ป็ระกอบัด้ว้ย่ เงินเด่อน และโบันัสุ ให้กับัผู้บัริหาร จำานว้น 8 ที่าน รว้มีทีั�งสุิ�น 39,054,324 บัาที  

(ไมี่รว้มีกรรมีการผู้จัดการซ่�งรับัคำ่าต่อบัแทีนในบัริษััทีย่่อย่และไมี่รว้มีผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี)

*  นิย่ามีผู�บัริหารข็องบัริษััทีฯ กำาหนดต่ามีป็ระกาศคำณะกรรมีการ ก.ล.ต่. เพิี�มีด�ว้ย่หลักเกณฑ์ข็องบัริษััทีฯ
** ต่ำาแหน�งรองกรรมีการผู�จัดการอาวุ้โสุ ซ่�งรับัผิดชอบังานสุาย่งานทีางการเงิน และสุาย่งานบัริหาร-ฝ�าย่บััญช้ จ่งถื่อเป็็นผู�บัริหารสุูงสุุดสุาย่งานบััญช้และการเงิน (Chief Financial Officer: CFO)

หมีาย่เหตุ่:   
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 ข�อมูลเกี่ี�ยวกี่ับัพนิักี่ง�นิ

ปี 2564
บรษัิัท GFPT
ธุรุกิจผลิติ

เนิื�อไก่แปรรูป

บรษัิัทย่อย

บรษัิัท KT
ธุรุกิจผลิติ 
อ�ห�รสัติว์ 

บรษัิัท GP
ธุรุกิจฟ�รม์

เล่�ยงไก่ปู่ย่�พัื่นิธุุ์

บรษัิัท FKT
ธุรุกิจฟ�รม์

เล่�ยงไก่พ่ื่อแม่พัื่นิธุุ์
และโรงฟักไข็่

 บรษัิัท MKS
ธุรุกิจฟ�รม์
เล่�ยงไก่เนิื�อ

บรษัิัท GFF 
ธุรุกิจผลิติ
ผลิติภัณฑ์์ 

อ�ห�รแปรรูป

พีนักงานป็ฏิบััต่ิการ/
บัริการ (คน)

4,807 907 228 1,331 2,833 397

พีนักงานบัริหาร (คน) 12 87 6 13 48 22

พีนักงานใน 
สุำานักงานใหญ่ (คน)

87 247 3 35 23 137

รวิม (คน) 4,906 1,241 237 1,379 2,904 556

ค่าตอบแทนพนักงาน 
(ล้้านบาท)

1,237.23 471.88 54.03 168.01 483.55 136.05

ทีั�งน้� ในช่ว้ง 3 ป็ีที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ไมี่เคำย่มี้ข็้อพีิพีาทีทีางด้านแรงงาน และไมี่มี้การเป็ล้�ย่นแป็ลงจำานว้นพีนักงานอย่่างมี้นัย่สุำาคำัญแต่่อย่่างใด 
และสุำาหรับันโย่บัาย่ในการพีัฒนาคำว้ามีรู้ศักย่ภาพีข็องพีนักงาน ป็รากฏราย่ละเอ้ย่ดภาย่ในราย่งานป็ระจำาป็ี แบับั 56-1 One Report หัว้ข็้อ 
การป็ฏิบััต่ิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธุ์รรมี หน้า 88

บ้ัคำล�กี่ร 
บัริษััทีฯ มี้พีนักงานทีั�งหมีด 4,906 คำน โดย่ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ ได้จ่าย่ผลต่อบัแทีนให้แก่พีนักงานจำานว้นทีั�งสุิ�น 1,237.23 ล้านบัาที ซ่�งผล

ต่อบัแทีน ได้แก่ เงินเด่อน คำ่าล่ว้งเว้ลา เงินช่ว้ย่เหล่อคำ่าคำรองชีพี เงินโบันัสุ เงินช่ว้ย่เหล่อพีิเศษั เงินป็ระกันสุังคำมี เป็็นต่้น นอกจากน้� บัริษััทีย่่อย่
ได้จ่าย่คำ่าต่อบัแทีนให้แก่พีนักงานในลักษัณะเด้ย่ว้กันกับับัริษััทีฯ รว้มี 1,313.52 ล้านบัาที โดย่มี้ราย่ละเอ้ย่ดต่ามีต่ารางดังน้�
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 ข�อมูลสำ�คำัญอื�นิๆ

เลข�นิ้กี่�รบัรษัิัท

คำณะกรรมีการบัริษััที ได้มี้การแต่่งต่ั�ง น.สุ.จุฑามีาสุ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ ซ่�ง
ได้จบัการศ่กษัาระดับัป็ริญญาเอก สุาข็าบัริหารธุ์ุรกิจดุษัฎ้บััณฑิต่ และ
ผ่านการอบัรมีหลักสุูต่รเก้�ย่ว้ข็้องกับัการป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ข็องเลข็านุการ 
(หลักสุูต่รป็ระกาศน้ย่บััต่รสุำาหรับัเลข็านุการบัริษััที และหลักสุูต่ร
ผู้ป็ฏิบััต่ิงานเลข็านุการบัริษััที) เป็็นเลข็านุการบัริษััที ต่ามีมีาต่รา 89/15 
ข็องพีระราชบััญญัต่ิหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ พี.ศ. 2535 แก้ไข็
โดย่พีระราชบัญัญตั่หิลกัทีรพัีย่แ์ละต่ลาดหลกัทีรพัีย่ ์ฉบับััที้� 4 พี.ศ. 2551 
โดย่เริ�มีป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ต่ั�งแต่่ว้ันที้� 16 ตุ่ลาคำมี 2551 มี้หน้าที้�และคำว้ามี
รับัผิดชอบัหลัก ดังน้�

ข�อมููลของเลข�นิ้้กี่�รบัรษัิัท ห่ัวห่นิ��ง�นิติรวจสอบัภ�ยในิ และ  ผู�ที�ได�รบััมอบัห่ม�ยให่�รบััผิดชอบัโดยติรงในิกี่�รคำวบัคำ้มดูแลกี่�รทำ�บััญชี 

1) ใหค้ำำาแนะนำาเบั่�องต่น้แกก่รรมีการเก้�ย่ว้กบััข็อ้บังัคำบััข็องบัรษิัทัีฯ 
ข็้อกฎหมีาย่ และกฎระเบั้ย่บัต่่างๆ ข็องหน่ว้ย่งานที้�เก้�ย่ว้ข็้อง 
ซ่�งคำณะกรรมีการจะต่้องทีราบัและป็ฏิบััต่ิ

2) จัดการและป็ระสุานงานการป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที คำณะ
อนุกรรมีการบัริษััที และการป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น ให้เป็็นไป็ต่ามี
ว้ตั่ถืปุ็ระสุงคำ ์ข็อ้บังัคำบััข็องบัรษิัทัีฯ มีต่คิำณะกรรมีการบัรษิัทัี มีต่ิ
ที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้น ต่ลอดจนข็้อกำาหนดทีางด้านกฎหมีาย่และกฎ
ระเบั้ย่บัอ่�นๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

3) จัดทีำาราย่งานการป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นและราย่งานการป็ระชุมีคำณะ
กรรมีการบัริษััที และต่ิดต่ามีให้มี้การป็ฏิบััต่ิอย่่างถืูกต่้องต่ามี
มีต่ิที้�ป็ระชุมี

4) จัดทีำาและเก็บัรักษัาเอกสุารข็องบัริษััทีฯ ต่่างๆ ได้แก่ ทีะเบั้ย่น
กรรมีการ หนังสุ่อนัดป็ระชุมีและราย่งานการป็ระชุมีคำณะ
กรรมีการ/ผู้ถื่อหุ้น และราย่งานป็ระจำาป็ีข็องบัริษััทีฯ  

5) เก็บัรักษัาราย่งานการมี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ ซ่�งจัดทีำาโดย่กรรมีการ
และผู้บัริหาร และราย่งานให้ป็ระธุ์านกรรมีการและป็ระธุ์าน
กรรมีการต่รว้จสุอบัทีราบัภาย่ใน 7 ว้ันทีำาการ นับัแต่่ว้ันที้�
บัริษััทีฯ ได้รับัราย่งานนั�น

6) ดูแลให้มี้การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลและราย่งานสุารสุนเทีศต่่อหน่ว้ย่
งานที้�กำากับัดูแลให้เป็็นไป็ต่ามีกฎหมีาย่และกฎระเบั้ย่บั

7) จดัอบัรมีและใหข้็อ้มีลูที้�จำาเป็น็ต่อ่การป็ฏบิัตั่หินา้ที้�แกก่รรมีการ
บัริษััทีที้�ได้รับัแต่่งต่ั�งใหมี่ 

8) เป็็นที้�ป็ร่กษัาและป็ระสุานงานกับัเลข็านุการข็องคำณะกรรมีการ
ชุดต่่างๆ 

9) ดำาเนินการอ่�นใดต่ามีที้�คำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุน ป็ระกาศ 
กำาหนด หรือต่ามีที้�คำณะกรรมีการบัริษััทีมีอบัหมีาย่

หมายเหตุ: ข็้อมีูลข็องเลข็านุการบัริษััที ป็รากฏในเอกสุารแนบั 1  
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ฝ่ึ�ยติรวจสอบัภ�ยในิ

คำณะกรรมีการบัริษััที ได้มี้การจัดต่ั�งฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในเพี่�อทีำา
หน้าที้�ในการดูแลและคำว้บัคำุมีระบับัการต่รว้จสุอบัภาย่ในข็องบัริษััทีฯ 
โดย่มี้สุาย่การราย่งานข็่�นต่รงต่่อคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั โดย่กำาหนด
ใหฝ้�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในและผูสุ้อบับัญัชขี็องบัรษิัทัีฯ ป็ระชมุีรว่้มีกบััคำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัอย่่างน้อย่ป็ีละ 4 คำรั�ง เพี่�อราย่งานผลการสุอบัทีาน
ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน การทีำาราย่การระหว้่างกัน การพีิจารณาเสุนอ
แต่่งต่ั�งผู้สุอบับััญชี การสุอบัทีานราย่งานทีางการเงิน การดูแลด้านการ
ป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎระเบั้ย่บั และนโย่บัาย่ รว้มีทีั�งข็้อสุรุป็ คำว้ามีเห็นข็องคำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัต่่อการดำาเนินการในด้านต่่างๆ โดย่รว้มีให้แก่คำณะ
กรรมีการบัริษััที

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้แต่่งต่ั�ง นาย่ธุ์ีระศักดิ์ เป็ี�ย่มีสุุภัคำพีงศ์ 
ดำารงต่ำาแหน่งผู้อำานว้ย่การฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน โดย่มี้หน้าที้�และ 
คำว้ามีรับัผิดชอบั ดังน้�

1) ราย่งานผลการสุอบัทีานระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในและการทีำา
ราย่การระหว้่างกันข็องบัริษััทีฯ

2) พีิจารณาเสุนอแต่่งต่ั�งผู้สุอบับััญชีที้�เป็็นอิสุระ และมี้คำุณสุมีบััต่ิ
ผ่านคำว้ามีเห็นชอบัจากสุำานักงาน ก.ล.ต่.

3) สุอบัทีานราย่งานทีางการเงิน 

4) ดูแลด้านการป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎระเบั้ย่บัและนโย่บัาย่บัริษััทีฯ

5) จัดทีำาแผนการต่รว้จสุอบัภาย่ในทัี�งแผนระย่ะสัุ�นและระย่ะย่าว้

6) คำว้บัคำุมีงานต่รว้จสุอบัภาย่ในให้เป็็นไป็ต่ามีแผนงานและ
มีาต่รฐาน 

7) สุอบัทีานแผนการต่รว้จสุอบัภาย่ใน

8) จัดทีำาหรือสุอบัทีานงบัป็ระมีาณป็ระจำาป็ีข็องหน่ว้ย่งานต่รว้จ
สุอบัภาย่ใน 

9) ฝึกอบัรมีพีนักงานหน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ใน 

10) ป็ฏิบััต่ิงานอ่�นที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่

หมายเหตุ: ข็้อมีูลข็องผู้อำานว้ย่การฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน ป็รากฏใน
เอกสุารแนบั 3

ผู�ที�ได�รบััมอบัห่ม�ยให่�รบััผิดชอบัโดยติรงในิกี่�ร
คำวบัคำ้มดูแลกี่�รทำ�บััญชี

น.สุ.รัชน้กร ป็ว้ิต่รป็ก ดำารงต่ำาแหน่งผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี 
ซ่�งเป็็นผู้มี้คำุณสุมีบััต่ิต่ามีหลักเกณฑ์ที้�กำาหนดในป็ระกาศกรมีพีัฒนา
ธุ์ุรุกจิการคำา้ ไดร้บััการแต่ง่ต่ั�งเป็น็ผูค้ำว้บัคำุมุีดูแูลการทีำาบัญัชขี็องบัรษิัทัีฯ 
โดย่มี้หน้าที้�่แจ้งราย่ละเอ้ย่ดที้�่เก้�่ย่ว้ข็้องกับัการทีำาบััญชีให้ถืูกต่้องคำรบั
ถื้ว้นต่ามีมีาต่รฐานการบััญชีและมีาต่รฐานราย่งานทีางการเงิน และ
มี้การพีัฒนาคำว้ามีรู้ต่่อเน่�องทีางว้ิชาชีพีต่ามีหลักเกณฑ์ ว้ิธุ์ีการ และ 
ระย่ะเว้ลาที้�กฎหมีาย่กำาหนด 

หมายเหตุ: ผู้ท้ี�ได้รับัมีอบัหมีาย่ให้รับัผิดชอบัโดย่ต่รงในการคำว้บัคำุุมี 
ดููแลการทีำาบััญชี ป็รากฏในเอกสุารแนบั 1
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ข�อมูลของห่ัวห่นิ��ง�นิ 
นิักี่ลงท้นิสัมพันิธ์

บัริษััทีฯ จัดต่ั�งหน่ว้ย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์ (Investor Relations) 
และมีอบัหมีาย่ให้ ดร.จุฑามีาสุ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ และนาย่ว้ีระ ธุ์ิต่ย่างกรุว้งศ์ 
เป็น็ต่วั้แทีนข็องบัรษิัทัีฯ ในการเป็ดิเผย่ข็อ้มีลูและข็า่ว้สุารกจิกรรมีต่า่งๆ 
ข็องบัริษััทีฯ กับั ผู้ถื่อหุ้น นักลงทีุน นักว้ิเคำราะห์ และป็ระชาชนทีั�ว้ไป็ 
ผ่านช่องทีางต่่างๆ เช่น เว้็บัไซต่์ข็องบัริษััทีฯ การป็ระชุมีแถืลงข็้อมีูลผล
การดำาเนนิงานในแต่ล่ะไต่รมีาสุ การป็ระชมุีรว่้มีนกัว้เิคำราะห ์การป็ระชมุี
ทีางโทีรศัพีที์ การทีำาโรดโชว้์ในป็ระเทีศและต่่างป็ระเทีศ เป็็นต่้น อ้กทีั�ง 
บัรษิัทัีฯ ไดจ้ดัทีำาคำำาอธุ์บิัาย่และว้เิคำราะหข์็องฝ�าย่จดัการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) และว้ารสุารนักลงทีุน เป็็นราย่
ไต่รมีาสุ เผย่แพีร่ผ่านเว้็บัไซต่์ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่และ
เว้็บัไซต่์บัริษััทีฯ เพี่�อให้บัุคำคำลทีั�ว้ไป็ได้รับัทีราบัข็้อมีูลและเข็้าใจผล
ป็ระกอบัการได้ด้ย่ิ�งข็่�น ซ่�งการให้ข็้อมีูลใดๆ เก้�ย่ว้กับับัริษััทีฯ ต่้องอยู่่
บันพี่�นฐานข็อ้มีลูที้�เป็น็จรงิ ถืกูต่อ้ง และป็ฏบิัตั่ดิว้้ย่คำว้ามีระมีดัระว้งั ผูท้ี้�
ไมีม่ีห้นา้ที้�เก้�ย่ว้ข็อ้งหรอืไมีไ่ดร้บััมีอบัหมีาย่ ไมีสุ่ามีารถืใหข้็อ้มีลูข็า่ว้สุาร
หรือให้สุัมีภาษัณ์ต่่อสุ่�อมีว้ลชนหรือต่่อสุาธุ์ารณชนใดๆ เก้�ย่ว้กับัหรือ
พีาดพีิงบัริษััทีฯ ไมี่ว้่าในด้านใด อันอาจสุ่งผลกระทีบัต่่อชื�อเสุ้ย่ง และ
การดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ 

ทีั�งน้� ผู้ลงทีุนสุามีารถืต่ิดต่่อหน่ว้ย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์ ได้ที้� 
โทีรศัพีที์ 0 2473 8000 หรือที้� https://www.gfpt.co.th หรือ ที้�อ้เมีล 
ir@gfpt.co.th

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ มี้การจัดกิจกรรมีนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์เพี่�อเป็ิดเผย่
ข็้อมีูลข็องบัริษััทีฯ ให้แก่นักลงทีุนอย่่างต่่อเน่�องต่ลอดทีั�งป็ี และจัดให้
มี้การป็ระเมีินป็ระสุิทีธุ์ิภาพีข็องกระบัว้นการเป็ิดเผย่ข็้อมีูล ซ่�งได้รับัการ
ป็ระเมีินจากนักว้ิเคำราะห์หลักทีรัพีย่์ที้�เข็้าร่ว้มีป็ระชุมีนักว้ิเคำราะห์ โดย่
ผลการป็ระเมีนิอยู่ใ่นระดบััด ้ทีั�งน้� กจิกรรมีนกัลงทีนุสุมัีพีนัธุ์ข์็องบัรษิัทัีฯ 
ป็ี 2564 สุรุป็ได้ดังน้�

 กิจกรรมนิักลงทุนิสัมพัื่นิธุ ์ปี 2564 จำ�นิวนิคำรั�ง

การป็ระชุมีนักว้ิเคำราะห์ 4

การพีบัป็ะนักลงทีุนต่่างป็ระเทีศ 3

การพีบัป็ะนักลงทีุนในป็ระเทีศ 16

การสุัมีภาษัณ์ทีางโทีรศัพีที์ 203

เว้็บัแคำสุต่์ 4

https://www.gfpt.co.th
http://ir@gfpt.co.th
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 คำ่�ติอบัแทนิของผู�สอบับััญชี
ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ ในรอบัป็ีบััญชี 2564 ได้แก ่

นาย่นริศ เสุาว้ลักษัณ์สุกุล ทีะเบั้ย่นผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่เลข็ที้� 5369 
จากบัริษััที สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด

สุำาหรับัในรอบัป็ีบััญชี 2564 คำ่าต่อบัแทีนที้�บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ 
จ่าย่ให้แก่ บัริษััที สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด มี้ราย่ละเอ้ย่ดดังต่่อไป็น้�

1.   คำ่�ติอบัแทนิจ�กี่กี่�รสอบับััญชี (Audit fee)

บัรษิัทัีฯ และบัรษิัทัีย่อ่ย่จา่ย่คำา่ต่อบัแทีนการสุอบับัญัชใีนรอบัป็บีัญัช ี
2564 จำานว้นเงินรว้มี 3,630,000.00 บัาที ดังน้�

คำ่�ติอบแทนิ 
(บาท)

คำ่าสุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ 1,200,000.00  

คำ่าสุอบับััญชีข็องบัริษััทีย่่อย่ 5 บัริษััที 2,430,000.00  

2.  คำ่�บัริกี่�รอื�นิ (Non-Audit fee)

บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ ไมี่มี้การจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนข็องงานบัริการ
อ่�นให้แก่สุำานักงานสุอบับััญชีในรอบัป็ีบััญชี 2564
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1. กี่�รสรรห่�และแติ่งติั�งกี่รรมกี่�ร 

ในการแต่่งต่ั�งกรรมีการ คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ มี้หน้าที้�รับัผิดชอบัในการพีิจารณา
คำัดเล่อกและกลั�นกรอง บัุคำคำลที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิเหมีาะสุมีต่ามีข็้อบัังคำับั
ข็องบัริษััทีฯ และไมี่มี้ลักษัณะต่้องห้ามีต่ามีที้�กำาหนดในกฎหมีาย่
ว้่าด้ว้ย่บัริษััทีมีหาชน จำากัด และกฎหมีาย่ว้่าด้ว้ย่หลักทีรัพีย่์และ
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์ โดย่ในสุ่ว้นข็องกรรมีการอิสุระต่้องมี้คำุณสุมีบััต่ิคำรบั
ถื้ว้นต่ามีป็ระกาศคำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุน และเป็็นผู้เสุนอชื�อ
ผู้ที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิเหมีาะสุมี เพี่�อให้ได้กรรมีการมี่ออาชีพีและมี้คำว้ามี
หลากหลาย่ โดย่พีิจารณาจากโคำรงสุร้าง ข็นาด และองคำ์ป็ระกอบัข็อง
คำณะกรรมีการ และเสุนอคำว้ามีเห็นต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที เพี่�อข็อ
คำว้ามีเห็นชอบัจากรรมีการ จากนั�นจะนำาเสุนอราย่ชื�อกรรมีการดังกล่าว้
ต่อ่ที้�ป็ระชมุีสุามีญัผูถ้ือ่หุน้เป็น็ผูเ้ลอ่กต่ั�งกรรมีการต่ามีหลกัเกณฑต์่อ่ไป็ 
ซ่�งคำุณสุมีบััต่ิข็องคำณะกรรมีการบัริษััที และกรรมีการอิสุระ สุามีารถืดู
ราย่ละเอย้่ดเพีิ�มีเต่มิีไดใ้นหวั้ข็อ้ ข็อ้มีลูเก้�ย่ว้กบััคำณะกรรมีการ หนา้ 130

ทีั�งน้� คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ ได้พีิจารณาลักษัณะการป็ระกอบัธุ์ุรกิจ และแผนในอนาคำต่จ่งได้
กำาหนดคำณุสุมีบัตั่ขิ็องกรรมีการ โดย่ต่อ้งเป็น็ผูม้ีค้ำว้ามีรู ้มีป้็ระสุบัการณ์
ทีางธุ์รุกจิและอตุ่สุาหกรรมีที้�เก้�ย่ว้ข็อ้ง ป็ระกอบักบััการใชเ้คำรื�องมีอ่ชว่้ย่
ต่รว้จหาคำุณสุมีบััต่ิ หรือทีักษัะที้�จำาเป็็นที้�ย่ังข็าดอยู่่ข็องคำณะกรรมีการ 
(Board Skill Matrix) และจากราย่ชื�อผู้ที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิเป็็นกรรมีการ
อาชีพีในทีำาเน้ย่บั IOD (IOD Chartered Director) นอกจากน้� คำณะ
กรรมีการสุรรหาได้เป็ิดโอกาสุให้ผู้ถื่อหุ้นมี้สุ่ว้นร่ว้มีในการเสุนอชื�อ
กรรมีการที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิเหมีาะสุมีอ้กด้ว้ย่

ในการป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้นป็ระจำาป็ี 2564 มี้กรรมีการบัริษััทีที้�พี้น
จากต่ำาแหน่ง จำานว้น 3 ที่าน ได้แก่ 1. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ 
2. นางสุาว้ว้รรณ้ ศิริมีงคำลเกษัมี และ 3. นาย่สุุจิน ศิริมีงคำลเกษัมี ซ่�ง
ที้�ป็ระชมุีสุามีญัผูถ้ือ่หุน้ ป็ระจำาป็ ี2564 ไดม้ีม้ีต่อินมุีตั่แิต่ง่ต่ั�งกรรมีการที้�
พีน้จากว้าระทีั�ง 3 ทีา่น กลบััเข็า้ดำารงต่ำาแหนง่กรรมีการต่อ่อก้ว้าระหน่�ง

 8. ร�ยง�นิผลกี่�รดำ�เนิินิง�นิสำ�คำัญด��นิกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร

8.1 สร้ปผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�ร 
ในิรอบัปีที�ผ่�นิม�
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ทีั�งน้� ถื่งแมี้ว้่า นาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ จะดำารงต่ำาแหน่ง
กรรมีการอสิุระในบัรษิัทัีฯ เกนิกว้า่ 9 ป็ ีแต่บ่ัรษิัทัีฯ มีค้ำว้ามีจำาเป็น็ในการ
เสุนอให้พีิจารณา นาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ กลับัเข็้าดำารงต่ำาแหน่ง
อ้กว้าระหน่�ง เน่�องจากนาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ เป็็นกรรมีการ
อิสุระที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิคำว้ามีเป็็นอิสุระคำรบัถื้ว้นต่รงต่ามีนิย่ามีกรรมีการ
อิสุระข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ และข็องบัริษััทีฯ ซ่�งเข็้มีกว้่าข็้อกำาหนด
ข็องสุำานักงาน ก.ล.ต่. ต่ลอดจนเป็็นผู้มี้คำว้ามีรู้ และคำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญใน
ด้านกฎหมีาย่ รว้มีถื่งมี้คำว้ามีเข็้าใจในธุ์ุรกิจ และสุามีารถืทีำางานร่ว้มีกับั
คำณะกรรมีการได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี โดย่กรรมีการอิสุระที้�ได้เสุนอให้
กลับัเข็้าดำารงต่ำาแหน่งย่ังคำงสุามีารถืป็ฏิบััต่ิหน้าที้�และให้คำว้ามีเห็นได้
อย่่างเป็็นอิสุระ

สุำาหรับัการสุรรหาผู้บัริหารระดับัสุูง คำณะกรรมีการบัริษััทีได้มีอบั
หมีาย่ให้คำณะกรรมีการบัริหารเป็็นผู้รับัผิดชอบัในการสุรรหาผู้บัริหาร
ระดับัสุูง โดย่พีิจารณากลั�นกรองสุรรหาบัุคำคำลที้�มี้คำุณสุมีบััต่ิคำรบัถื้ว้น 
เหมีาะสุมี มี้คำว้ามีรู้คำว้ามีสุามีารถื ทีักษัะ และป็ระสุบัการณ์ที้�เป็็น
ป็ระโย่ชน์ต่่อการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ และเข็้าใจในธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ 
เป็็นอย่่างด้ และสุามีารถืบัริหารงานให้บัรรลุว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์ เป็�าหมีาย่ที้�
คำณะกรรมีการบัริษััทีกำาหนดไว้้ได้

2. กี่�รพัฒนิ�กี่รรมกี่�รและผู�บัรหิ่�ร 

คำว�มรูค้ำว�มเข็้�ใจในิก�รปฏิบัติิหนิ้�ท่�

บัริษััทีฯ กำาหนดให้มี้การป็ฐมีนิเทีศกรรมีการใหมี่ทีุกคำรั�งที้�มี้การ
แต่่งต่ั�งกรรมีการใหมี่ โดย่จัดให้มี้คำู่มี่อกรรมีการ เอกสุารและข็้อมีูล
ที้�เป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อการป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ข็องกรรมีการใหมี่ รว้มีถื่งการจัด
แนะนำาลักษัณะธุ์ุรกิจ และแนว้ทีางการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ และ
ได้มีอบัหมีาย่ให้เลข็านุการบัริษััทีเป็็นผู้แนะนำากรรมีการใหมี่ให้ทีราบั
ถื่งภาระหน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องกรรมีการ 

นอกจากน้� ย่ังให้ฝ�าย่จัดการเป็็นผู้ให้คำำาแนะนำาเก้�ย่ว้กับัลักษัณะ
ธุ์ุรกิจและแนว้ทีางการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ

แผนิก�รสืบทอดำติำ�แหนิ่งและก�รพัื่ฒนิ�ผู้บรหิ�ร

1) คำณะกรรมีการบัริษััทีได้กำาหนดให้ฝ�าย่บัริหารเป็็นผู้รับัผิดชอบั
ในการว้างแผนการพีัฒนาและสุ่บัทีอดต่ำาแหน่งเพี่�อเต่รีย่มี
คำว้ามีพีร้อมี เพี่�อให้การดำาเนินธุ์ุรกิจเป็็นไป็อย่่างต่่อเน่�อง ใน
กรณ้ที้�ผู้บัริหารระดับัสุูงไมี่สุามีารถืป็ฏิบััต่ิหน้าที้�ได้

2) ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร มี้หน้าที้�ราย่งานให้คำณะกรรมีการ
บัรษิัทัีทีราบัเป็น็ป็ระจำาถืง่แผนสุบ่ัทีอดต่ำาแหนง่ เพี่�อใหม้ีั�นใจได้
ว้่าบัริษััทีฯ มี้ระบับัการคำัดสุรรบัุคำลากรที้�จะเข็้ามีารับัผิดชอบัใน
ต่ำาแหน่งงานบัริหารที้�สุำาคำัญทีุกระดับัอย่่างเหมีาะสุมี

3) คำณะกรรมีการบัริษััทีสุนับัสุนุนให้มี้โคำรงการสุำาหรับัพีัฒนา
ผูบ้ัรหิารเป็น็ป็ระจำาทีกุป็ ีโดย่สุง่เสุรมิีและอำานว้ย่คำว้ามีสุะดว้กให้
มี้การฝึกอบัรมีและให้คำว้ามีรู้แก่กรรมีการ กรรมีการต่รว้จสุอบั 
ผู้บัริหาร เลข็านุการบัริษััที ต่ลอดจน ผู้บัริหารระดับัสุูงอ่�นๆ  
ในเรื�องหลักการกำากับัดูแลกิจการ การป็ฏิบััต่ิหน้าที้� และการ
พีัฒนาคำว้ามีรู้ด้านต่่างๆ เพี่�อเสุริมีสุร้างป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการ
ดำาเนินงาน และพีัฒนาการป็ฏิบััต่ิงานอย่่างต่่อเน่�อง

3. กี่�รประเมินิผลกี่�รปฏิิบััติิง�นิคำณะกี่รรมกี่�ร 
คำณะกี่รรมกี่�รช้ดย่อย และประธ�นิกี่รรมกี่�ร
บัรหิ่�ร (CEO)

คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ 
จัดให้มี้การป็ระเมีินคำณะกรรมีการบัริษััที คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และ
ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร (CEO) อย่่างน้อย่ป็ีละ 1 คำรั�ง และให้เป็ิดเผย่
หลักเกณฑ์ ข็ั�นต่อน และผลการป็ระเมีินในภาพีรว้มีไว้้ในราย่งานป็ระจำา
ป็ี แบับั 56-1 One Report

ร�ยง�นิประจำ�ปี 2564 แบับั 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

147ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

148 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิง�นิคำณะกรรมก�ร

หลักเกณฑ์์

คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ 
จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานคำณะกรรมีการบัริษััที ทีั�งรูป็แบับั
ป็ระเมีินราย่คำณะ และราย่บัุคำคำล (ป็ระเมีินต่นเอง) เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี 
อย่่างน้อย่ป็ีละ 1 คำรั�ง โดย่ใช้แนว้ทีางการป็ระเมีินต่นเองข็องคำณะ
กรรมีการ จากต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่1 มีาป็รับัใช้ให้เหมีาะ
สุมีกับัลักษัณะและโคำรงสุร้างข็องคำณะกรรมีการ เพี่�อใช้เป็็นกรอบัใน
การต่รว้จสุอบัการป็ฏิบััต่ิงานในหน้าที้�ข็องคำณะกรรมีการบัริษััที และ
สุ่งเสุริมีให้มี้การร่ว้มีกันพีิจารณาผลงานและป็ัญหา ในป็ระเด็นต่่างๆ  
ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการดำาเนินงานข็องบัรษิััทีฯ และการกำากบััดูแลกจิการที้�ด ้
และให้เป็ิดเผย่หลักเกณฑ์ ข็ั�นต่อน และผลการป็ระเมีินในภาพีรว้มีไว้้ 
ในราย่งานป็ระจำาป็ี แบับั 56-1 One Report

หัวข็้อในิก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�ร 

ร�ยคำณะ ม่ดำังนิ่�

1) โคำรงสุร้างและคำุณสุมีบััต่ิข็องคำณะกรรมีการ 

2) บัทีบัาที หน้าที้� และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องคำณะกรรมีการ 

3) การป็ระชุมีคำณะกรรมีการ 

4) การทีำาหน้าที้�ข็องกรรมีการ 

5) คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์กับัฝ�าย่จัดการ 

6) การพีัฒนาต่นเองข็องกรรมีการและการพีัฒนาผู้บัริหาร 

7) ผลการป็ระเมีินการกำากับัดูแลกิจการบัริษััทีจดทีะเบั้ย่นข็อง 
บัริษััทีฯ โดย่สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีสุถืาบัันกรรมีการบัริษััทีไทีย่

หัวข็้อในิก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิหนิ้�ท่�ข็องคำณะกรรมก�รร�ย
บุคำคำล (ประเมินิตินิเอง) ม่ดำังนิ่�

1) โคำรงสุร้างและคำุณสุมีบััต่ิข็องคำณะกรรมีการ

2) การป็ระชุมีข็องคำณะกรรมีการ

3) บัทีบัาที หน้าที้� และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องคำณะกรรมีการ

ข็ั�นิติอนิ

บัริษััทีฯ จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการ
เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี เพี่�อป็ระเมีินถื่งการดำาเนินงานในป็ีที้�ผ่านมีา โดย่
เลข็านุการบัริษััทีจะจัดสุ่งแบับัการป็ระเมีินดังกล่าว้ให้กรรมีการ
แต่่ละที่านดำาเนินการป็ระเมีินทีั�งรูป็แบับัราย่คำณะ และราย่บัุคำคำล 
(ป็ระเมีินต่นเอง) และรว้บัรว้มีเสุนอต่่อคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ เพี่�อทีำาการป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิ
งาน และนำาผลการป็ระเมีินไป็หารือในที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการ ทีั�งน้�
สุำาหรับัข็้อเสุนอแนะต่่างๆ ที้�ได้รับัจากการป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงาน
ข็องคำณะกรรมีการ บัริษััทีฯ จะนำามีาใช้ในการป็รับัป็รุงป็ระสุิทีธุ์ิผลข็อง
การทีำางานข็องคำณะกรรมีการ เพี่�อให้เกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุดในการกำากับั
ดูแลกิจการ

ผลการป็ระเมีนิการป็ฏบิัตั่งิานข็องคำณะกรรมีการราย่คำณะ และราย่
บัุคำคำล ในป็ี 2564 ในหัว้ข็้อ โคำรงสุร้างและคำุณสุมีบััต่ิข็องคำณะกรรมีการ 
บัทีบัาที หนา้ที้� และคำว้ามีรบััผดิชอบัข็องคำณะกรรมีการ การป็ระชมุีคำณะ
กรรมีการ การทีำาหน้าที้�ข็องกรรมีการ คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์กับัฝ�าย่การจัดการ 
การพีัฒนาต่นเองข็องกรรมีการและการพีัฒนาผู้บัริหาร พีบัว้่าผลการ
ป็ระเมีินอยู่่ในเกณฑ์ที้�ด้

ก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิง�นิคำณะกรรมก�รชุดำย่อย

หลักเกณฑ์์

คำณะกรรมีการบัริษััที จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็อง
คำณะกรรมีการชุดย่่อย่แต่่ละคำณะเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี อย่่างน้อย่ป็ีละ 
1 คำรั�ง โดย่ใช้แนว้ทีางการป็ระเมีินต่นเองข็องคำณะกรรมีการ จาก
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่2 ซ่�งมี้หัว้ข็้อเก้�ย่ว้กับั โคำรงสุร้างและ
คำุณสุมีบััต่ิข็องแต่่ละคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ ที้�มี้คำว้ามีเหมีาะสุมี การ
ป็ระชุมีคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และบัทีบัาที หน้าที้� และคำว้ามีรับัผิด
ชอบัข็องแต่่ละคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ ได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญ ใช้เว้ลาในการ
พีิจารณา ทีบัทีว้นและป็ฏิบััต่ิต่ามีในเรื�องต่่างๆ อย่่างเพี้ย่งพีอ

ข็ั�นิติอนิ

บัริษััทีฯ จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการ
ชุดย่่อย่แต่่ละคำณะเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี เพี่�อป็ระเมีินถื่งการดำาเนินงานใน
ป็ีที้�ผ่านมีา โดย่เลข็านุการบัริษััทีจะจัดสุ่งแบับัการป็ระเมีินให้ป็ระธุ์าน
กรรมีการบัริหารทีำาการป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการ
ชุดย่่อย่แต่่ละคำณะ และนำาผลการป็ระเมีินไป็หารือในที้�ป็ระชุมีคำณะ
กรรมีการ

การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ ป็ระกอบั
ด้ว้ย่ คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ และคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
พีบัว้่าผลการป็ระเมีินการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการชุดย่่อย่ทีุกชุด 
ในป็ี 2564 อยู่่ในเกณฑ์ที้�ด้

1     แบับัป็ระเมีินต่นเองข็องคำณะกรรมีการ ฝ�าย่พีัฒนาธุ์รรมีาภิบัาลเพี่�อต่ลาดทีุน, กุมีภาพีันธุ์์ 2558 (เอกสุารชุดที้� 1 และชุดที้� 4)
2     แบับัป็ระเมีินต่นเองข็องคำณะกรรมีการฝ�าย่พีัฒนาธุ์รรมีาภิบัาลเพี่�อต่ลาดทีุน, กุมีภาพีันธุ์์ 2558 (เอกสุารชุดที้� 3)
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3     แบับัป็ระเมีินผลงานข็อง CEO ศูนย่์พีัฒนาการกำากับัดูแลกิจการบัริษััทีจดทีะเบั้ย่น, 2554

ก�รประเมินิผลก�รปฏิบัติิง�นิประธุ�นิกรรมก�รบรหิ�ร 
(CEO)

หลักเกณฑ์์

คำณะกรรมีการบัริษััที จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็อง
ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร (CEO) เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี อย่่างน้อย่ป็ีละ 1 
คำรั�ง ในหัว้ข็้อเก้�ย่ว้กับั คำว้ามีเป็็นผู้นำา การกำาหนดและป็ฏิบััต่ิต่ามีแผน
กลยุ่ทีธุ์์ การว้างแผนและผลป็ฏิบััต่ิทีางการเงิน คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์กับัคำณะ
กรรมีการ คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์กับัภาย่นอก การบัริหารงานและคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์
กบัับัคุำลากร การสุบ่ัทีอดต่ำาแหนง่ คำว้ามีรูด้า้นผลติ่ภณัฑแ์ละบัรกิาร การ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งและการคำว้บัคำุมีภาย่ใน การกำากับัดูแลกิจการ และ
คำุณลักษัณะสุ่ว้นต่ัว้ โดย่ใช้แนว้ทีางการป็ระเมีินจากต่ลาดหลักทีรัพีย่์
แห่งป็ระเทีศไทีย่3

ข็ั�นิติอนิ

บัริษััทีฯ จัดให้มี้การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องป็ระธุ์าน
กรรมีการบัริหารเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี เพี่�อป็ระเมีินถื่งการดำาเนินงานในป็ี
ที้�ผ่านมีา โดย่เลข็านุการบัริษััทีจะจัดสุ่งแบับัการป็ระเมีินดังกล่าว้ให้
กรรมีการอิสุระข็องบัริษััทีฯ หรือ กรรมีการที้�ไมี่เป็็นผู้บัริหารทีั�งหมีด 
หรือ คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ 
เพี่�อทีำาการป็ระเมีนิผลการป็ฏบิัตั่งิาน และนำาผลการป็ระเมีนิไป็หารอืใน
ที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการ และกำาหนดคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องคำ่าต่อบัแทีน
ต่่อไป็ โดย่การป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
(CEO) ในป็ี 2564 พีบัว้่า ผลการป็ระเมีินอยู่่ในเกณฑ์ที้�ด้

ในรอบัป็ี 2564 ที้�ผ่านมีาผลการป็ระเมีินทีุกรูป็แบับัข็้างต่้น แสุดง
ให้เห็นถื่งคำว้ามีพีอใจในผลการป็ฏิบััต่ิงานในช่ว้งป็ีที้�ผ่านมีา ในภาพี
รว้มีจ่งได้มี้การราย่งานสุรุป็ผล ทีบัทีว้นป็ระเด็นป็ัญหา และอุป็สุรรคำ
ต่่างๆ ต่่อที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที คำรั�งที้� 1/2565 เมี่�อว้ันที้� 27 
มีกราคำมี 2565 ที้�ผ่านมีา เพี่�อเพีิ�มีป็ระสุิทีธุ์ิภาพีการป็ฏิบััต่ิงานข็อง
คำณะกรรมีการให้ด้ย่ิ�งข็่�น
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1. กี่�รจัดประช้มคำณะกี่รรมกี่�ร

ก�รเข็้�รว่มประชุม

คำณะกรรมีการบัริษััทีกำาหนดให้มี้การป็ระชุมีเป็็นป็ระจำาทีุกเด่อน 
โดย่มี้การกำาหนดต่ารางการป็ระชุมีไว้้ล่ว้งหน้าต่ั�งแต่่เด่อนมีกราคำมี
ข็องทีุกป็ี และกำาหนดให้เป็็นว้ันพีฤหัสุบัด้สุุดที้าย่ข็องทีุกเด่อน (แต่่
ต่้องไมี่น้อย่กว้่า 6 คำรั�งต่่อป็ี) โดย่หน่ว้ย่งานเลข็านุการบัริษััทีได้จัดสุ่ง
กำาหนดการและว้าระการป็ระชมุีคำณะกรรมีการเป็น็การลว่้งหนา้ อย่า่งไร
ก็ต่ามี การกำาหนดว้ัน เว้ลาป็ระชุมี อาจมี้การเป็ล้�ย่นแป็ลงต่ามีคำว้ามี
เหมีาะสุมี ข็่�นอยู่่กับัคำว้ามีสุำาคำัญข็องว้าระการป็ระชุมีที้�จะต่้องนำาเข็้า
พีิจารณา

ทีั�งน้� บัริษััทีฯ จะสุ่งราย่งานผลการดำาเนินงานให้คำณะกรรมีการ
ทีราบัในเด่อนที้�ไมี่ได้มี้การป็ระชุมี เพี่�อให้คำณะกรรมีการสุามีารถืกำากับั 
คำว้บัคำุมี และดูแลการป็ฏิบััต่ิงานข็องฝ�าย่จัดการได้อย่่างต่่อเน่�องและ
ทีันการณ์

ก�รพิื่จ�รณ�กำ�หนิดำว�ระก�รประชุม

ป็ระธุ์านกรรมีการ ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร และกรรมีการ 
ผู้จัดการ ร่ว้มีกันพีิจารณาเล่อกเรื�องเข็้าว้าระการป็ระชุมีคำณะกรรมีการ 
โดย่ดูให้แน่ใจว้่าเรื�องที้�สุำาคำัญได้นำาเข็้ารว้มีไว้้แล้ว้ โดย่เป็ิดโอกาสุให้
กรรมีการแต่่ละคำนมี้อิสุระที้�จะเสุนอเรื�องที้�เป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อบัริษััทีฯ เข็้า
สุู่ว้าระการป็ระชุมี

เอกส�รก�รประชุม

คำณะกรรมีการบัรษิัทัีไดม้ีอบัหมีาย่ใหฝ้�าย่เลข็านกุารบัรษิัทัีเป็น็ผูจ้ดั
เต่รีย่มีเอกสุารป็ระกอบัการป็ระชุมี และข็้อมีูลที้�จำาเป็็นต่่อการต่ัดสุินใจ
ในแต่่ละว้าระ และจัดสุ่งให้กรรมีการเป็็นการล่ว้งหน้าอย่่างน้อย่ 5 ว้ัน
ทีำาการก่อนการป็ระชุมี เพี่�อให้กรรมีการพีิจารณาเป็็นการล่ว้งหน้าและ
มี้เว้ลาเพี้ย่งพีอในการศ่กษัาข็้อมีูล

ก�รดำำ�เนิินิก�รประชุม

ป็ระธุ์านกรรมีการเป็็นผู้จัดสุรรเว้ลาอย่่างเพี้ย่งพีอในการพีิจารณา
ในแต่่ละว้าระข็องการดำาเนินการป็ระชุมี ซ่�งข็ณะดำาเนินการป็ระชุมี จะ
สุ่งเสุริมีให้กรรมีการมี้การใช้ดุลย่พีินิจที้�รอบัคำอบั และให้คำว้ามีเห็น
อย่่างเป็็นอิสุระ

ก�รนิับองคำ์ประชุม

การนับัองคำ์ป็ระชุมี กรณ้เริ�มีดำาเนินการป็ระชุมี ให้ถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามี
ข็้อบัังคำับับัริษััที ข็้อ 27 การป็ระชุมีคำณะกรรมีการ ต่้องมี้กรรมีการเข็้า
ร่ว้มีการป็ระชุมีไมี่น้อย่กว้่าก่�งหน่�งจ่งเป็็นองคำ์ป็ระชุมี สุำาหรับัการนับั
องคำ์ป็ระชุมี กรณ้ที้�คำณะกรรมีการจะลงมีต่ิในที้�ป็ระชุมี กำาหนดให้ต่้อง
มี้จำานว้นองคำ์ป็ระชุมีข็ั�นต่�ำา ในข็ณะที้�จะมี้การลงมีต่ิข็องแต่่ละว้าระให้
มี้กรรมีการอยู่่ไมี่น้อย่กว้่า 2 ใน 3 ข็องจำานว้นกรรมีการที้�เข็้าป็ระชุมี

ก�รเชิญฝ่่�ยจัดำก�รเข็้�รว่มประชุม

คำณะกรรมีการบัริษััทีสุ่งเสุริมีให้มี้การเชิญฝ�าย่จัดการระดับัสุูง
เข็้าร่ว้มีป็ระชุมีคำณะกรรมีการ เพี่�อให้ราย่ละเอ้ย่ดเพีิ�มีเต่ิมีในฐานะที้�
เก้�ย่ว้ข็้องกับัป็ัญหาโดย่ต่รง และเพี่�อมี้โอกาสุรู้จักผู้บัริหารระดับัสุูง
สุำาหรับัใช้ป็ระกอบัการพีิจารณาแผนสุ่บัทีอดงาน

ก�รเข็้�ถื้งส�รสนิเทศ

คำณะกรรมีการบัริษััทีสุามีารถืเข็้าถื่งสุารสุนเทีศที้�จำาเป็็นเพีิ�มีเต่ิมี
ได้จากกรรมีการผู้จัดการ เลข็านุการบัริษััที ผู้บัริหารอ่�นๆ ที้�ได้รับัมีอบั
หมีาย่ไว้้ภาย่ในข็อบัเข็ต่นโย่บัาย่ที้�กำาหนด และในกรณ้ที้�จำาเป็็นคำณะ
กรรมีการอาจจดัใหม้ีค้ำว้ามีเหน็อสิุระจากที้�ป็รก่ษัาหรอืผูป้็ระกอบัว้ชิาชพีี
ภาย่นอก โดย่ถื่อเป็็นคำ่าใช้จ่าย่ข็องบัริษััทีฯ

ก�รประชุมข็องกรรมก�รท่�ไม่เป็นิผู้บรหิ�ร

คำณะกรรมีการบัริษััทีสุนับัสุนุนให้กรรมีการที้�ไมี่ได้เป็็นผู้บัริหารได้
มี้โอกาสุป็ระชุมีระหว้่างกันเองต่ามีคำว้ามีจำาเป็็น เพี่�ออภิป็ราย่ป็ัญหา
ต่่างๆ เก้�ย่ว้กับัการจัดการที้�อยู่่ในคำว้ามีสุนใจ โดย่ไมี่มี้ฝ�าย่จัดการร่ว้มี
ด้ว้ย่ และคำว้รแจ้งให้กรรมีการผู้จัดการทีราบัถื่งผลการป็ระชุมีด้ว้ย่ (ไมี่
น้อย่กว้่าป็ีละ 3 คำรั�ง) ซ่�งในป็ีที้�ผ่านมีา กรรมีการที้�ไมี่เป็็นผู้บัริหารได้
มี้การป็ระชุมีระหว้่างกัน โดย่ไมี่มี้ฝ�าย่จัดการเข็้าร่ว้มี จำานว้น 4 คำรั�ง

กี่�รเข��รว่มประช้มและกี่�รจ่�ยคำ่�ติอบัแทนิคำณะกี่รรมกี่�รร�ยบ้ัคำคำล
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ร�ยชื�อกรรมก�ร ติำ�แหนิ่ง

 คำณะ
กรรมก�ร
บรษัิัท

 คำณะ
กรรมก�ร 
ติรวจสอบ

คำณะ
กรรมก�ร
สรรห�
พิื่จ�รณ�
คำ่�ติอบแทนิ  
และกำ�กับ
ดำูแลกิจก�ร

 คำณะ
กรรมก�ร 
บรหิ�ร
คำว�มเส่�ยง

 คำณะ
กรรมก�ร
บรหิ�ร

ประชุม
ส�มัญ 
ผู้ถืือหุ้นิ

9 คำรั�ง 4 คำรั�ง 2 คำรั�ง 4 คำรั�ง  12 คำรั�ง  1 คำรั�ง

 1. นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์   ศิริมีงคำลเกษัมี  ป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที 9/9 - - - - 1/1

 2. นาย่ว้ิรัช       ศิริมีงคำลเกษัมี  รองป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที
 กรรมีการบัริหาร

9/9 - - - 12/12 1/1

 3. นพี.อนันต่์     ศิริมีงคำลเกษัมี  กรรมีการบัริษััที
 ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร
  กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

9/9 - 2/2 - 12/12 1/1

 4. นพี.สุาธุ์ิต่      กรเณศ  กรรมีการอิสุระ
 ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั
 ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน  
และกำากับัดูแลกิจการ

9/9 4/4 2/2 - - 1/1

 5. นาย่ป็ารเมีศ    เหต่ระกูล  กรรมีการอิสุระ
 กรรมีการต่รว้จสุอบั
 กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

9/9 4/4 2/2 - - 1/1

 6. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็    พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ  กรรมีการอิสุระ
 กรรมีการต่รว้จสุอบั
กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ

9/9 4/4 2/2 - - 1/1

 7. นางสุมีสุิริ      อิงโพีธุ์ิ์ชัย่  กรรมีการบัริษััที
 กรรมีการบัริหาร

9/9 - - - 12/12 1/1

 8. น.สุ.ว้รรณ้      ศิริมีงคำลเกษัมี  กรรมีการบัริษััที 9/9 - - - - 1/1

 9. นาย่สุุจิน       ศิริมีงคำลเกษัมี  กรรมีการบัริษััที
 กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ
 กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
 กรรมีการบัริหาร

9/9 - 2/2 3/4 12/12 1/1

ในิปี 2564 ท่�ผ่�นิม� กรรมก�รไดำ้เข็้�รว่มประชุมคำณะกรรมก�ร คำณะกรรมก�รชุดำย่อย และก�รประชุมผู้ถืือหุ้นิ ดำังนิ่�
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152 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

2. คำ่�ติอบัแทนิกี่รรมกี่�ร

ร�ยชื�อกรรมก�ร

 คำ่�ติอบแทนิกรรมก�ร (บาท)

 กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ  
 บมจ. จ่เอฟพ่ื่ท่

 กรรมก�ร 
บรษัิัทย่อย

 รวม

 1. นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์  ศิริมีงคำลเกษัมี 650,000 130,000 780,000

 2. นาย่ว้ิรัช  ศิริมีงคำลเกษัมี 585,000 130,000 715,000

 3. นพี.อนันต่์  ศิริมีงคำลเกษัมี 585,000 130,000 715,000

4. นพี.สุาธุ์ิต่  กรเณศ 650,000 - 650,000

 5. นาย่ป็ารเมีศ  เหต่ระกูล 585,000 - 585,000

 6. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็  พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ 585,000 - 585,000

 7. นางสุมีสุิริ  อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ 585,000 130,000 715,000

 8. น.สุ.ว้รรณ้  ศิริมีงคำลเกษัมี 585,000 - 585,000

 9. นาย่สุุจิน  ศิริมีงคำลเกษัมี 585,000 130,000 715,000

ร�ยละเอ่ยดำคำ่�ติอบแทนิข็องกรรมก�รเป็นิร�ยบุคำคำล

คำ่�ติอบแทนิกรรมก�ร

คำณะกรรมีการบัริษััที ได้กำาหนดให้คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ เป็็นผู้พีิจารณาคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องค่ำา
ต่อบัแทีนกรรมีการในแต่่ละป็ี และเสุนอคำ่าต่อบัแทีนกรรมีการบัริษััทีต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที เพ่ี�อข็ออนุมีัต่ิจากท้ี�ป็ระชุมีผู้ถ่ือหุ้น โดย่กำาหนดเป็็น
ว้าระการป็ระชุมีในการป็ระชุมีสุามีัญป็ระจำาป็ีผู้ถื่อหุ้น 

คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ กำาหนดนโย่บัาย่และหลักเกณฑ์ข็องคำ่าต่อบัแทีนกรรมีการ ให้อยู่่ในลักษัณะ
ที้�เป็รีย่บัเที้ย่บัได้กับัระดับัที้�ป็ฏิบััต่ิอยู่่ในอุต่สุาหกรรมี ป็ระสุบัการณ์ ภาระหน้าที้� ข็อบัเข็ต่ข็องบัทีบัาทีและคำว้ามีรับัผิดชอบั (Accountability and 
Responsibility) มี้คำว้ามีเป็็นธุ์รรมี และสุอดคำล้องกับัผลการดำาเนินงาน 

คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ พีิจารณาทีบัทีว้นคำ่าต่อบัแทีนกรรมีการ โดย่ใช้ข็้อมีูลผลสุำารว้จคำ่าต่อบัแทีน
กรรมีการท้ี�ม้ีการจัดทีำาข่็�น ป็ระกอบัการพีิจารณาเพี่�อให้ข็้อเสุนอแนะคำ่าต่อบัแทีนที้�เหมีาะสุมีและเที้ย่บัเคำ้ย่งได้

ในป็ี 2564 บัริษััทีฯ ได้มี้การจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนกรรมีการ จำานว้น 9 ที่าน เป็็นจำานว้นเงินรว้มี 5,395,000 บัาที ในรูป็ข็องคำ่าต่อบัแทีนราย่เด่อน
และคำา่ต่อบัแทีนพีเิศษัต่ามีอตั่ราซ่�งไดร้บััอนมุีตั่จิากที้�ป็ระชมุีสุามีญัผูถ้ือ่หุน้ นอกจากน้� กรรมีการบัางทีา่นย่งัไดร้บััคำา่ต่อบัแทีนในฐานะดำารงต่ำาแหนง่
เป็็นกรรมีการข็องบัริษััทีย่่อย่ จำานว้น 650,000 บัาที 
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153ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

3. กี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลบัรษัิัทย่อยและบัรษัิัทรว่ม

คำณะกรรมีการบัริษััทีได้กำาหนดให้มี้กลไกและกรอบัในการกำากับั 
ดููแลนโย่บัาย่และการดำาเนินงานข็องบัริษััทีย่่อย่และบัริษััทีร่ว้มี โดย่

• ฝ�าย่จัดการ จะพีิจารณาสุ่งต่ัว้แทีนข็องบัริษััทีฯ ไป็เป็็นกรรมีการ
ในบัริษััทีย่่อย่และบัริษััทีร่ว้มี ในการกำาหนดนโย่บัาย่และดำาเนิน
ธุ์ุรกิจในบัริษััทีย่่อย่และบัริษััทีร่ว้มีให้ม้ีคำว้ามีสุอดคำล้องกับั
นโย่บัาย่หลักข็องบัริษััทีฯ และเพี่�อป็ระโย่ชน์สุูงสุุดข็องบัริษััที
ย่่อย่หรือบัริษััทีร่ว้มีนั�นๆ

• ต่ัว้แทีนท้ี�ไป็เป็็นกรรมีการในบัริษััทีย่่อย่หรือบัริษััทีร่ว้มีสุามีารถื
ป็ฏิบััติ่หน้าท้ี�ต่ามีข็อบัเข็ต่อำานาจหน้าท้ี� เพี่�อรักษัาป็ระโย่ชน์
สุูงสุุดข็องบัริษััทีฯ และราย่งานต่รงต่่อฝ�าย่จัดการ หากเมี่�อมี้
การข็ออนุมัีต่ิในเรื�องท้ี�สุำาคำัญ จะต่้องราย่งานต่่อคำณะกรรมีการ
บัริษััทีเพ่ี�อข็ออนุมีัต่ิ

• ฝ�าย่จัดการมี้หน้าท้ี�ราย่งานผลการดำาเนินงานข็องบัริษััทีย่่อย่
และบัริษััทีร่ว้มีให้คำณะกรรมีการบัริษััทีพิีจารณารับัทีราบัเป็็น
ระย่ะ รว้มีทัี�งเมี่�อม้ีการดำาเนินการหรือการเป็ล้�ย่นแป็ลงท้ี�มี้นัย่
สุำาคำัญต่่อฐานะทีางการเงินและผลการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ

• ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในข็องบัริษััทีฯ มี้หน้าท้ี�ต่รว้จสุอบัและ
ราย่งานป็ระสุิทีธุ์ิภาพีการคำว้บัคำุมีภาย่ในข็องบัริษััทีย่่อย่ให้คำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัทีราบัเป็็นระย่ะ

• คำณะกรรมีการบัริษััทีกำากับัดูแลให้บัริษััทีย่่อย่และบัริษััทีร่ว้มี
มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ และข็้อบัังคำับัท้ี�เก้�ย่ว้ข็้อง รว้มีทัี�ง
การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การ
ทีำาราย่การกับับุัคำคำลท้ี�เก้�ย่ว้โย่งกัน การทีำาราย่การได้มีาหรือ
จำาหน่าย่ไป็ซ่�งสุินทีรัพีย่์ ต่ลอดจนราย่การสุำาคำัญอ่�นให้คำรบัถื้ว้น 
ถืูกต่้อง ต่ามีหลักเกณฑ์เด้ย่ว้กันกับับัริษััที

4. กี่�รติิดติ�มให่�มีกี่�รปฏิิบััติิติ�มนิโยบั�ยและ 
แนิวปฏิิบััติิในิกี่�รกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร

ก�รป้องกันิคำว�มข็ัดำแย้งท�งผลประโยชนิ์

คำณะกรรมีการบัรษิัทัีมีห้นา้ที้�ต่อ้งดูแูลและจดัการ คำว้ามีข็ดัแย่ง้ทีาง
ผลป็ระโย่ชนท์ี้�อาจเกดิข็่�นไดร้ะหว้า่งบัรษิัทัีฯ กบัั คำณะกรรมีการ ผูบ้ัรหิาร 
หรอืผูถ้ือ่หุน้ รว้มีไป็ถืง่การป็�องกนัการใชป้็ระโย่ชนอ์นัมีคิำว้รในทีรพัีย่ส์ุนิ 
ข็้อมีููล และโอกาสุข็องบัริษััทีฯ และการทีำาธุ์ุุรกรรมีกับัผู้ที้�มี้สุ่ว้นสุัมีพีันธุ์์
ที้�เก้�ย่่ว้โย่งกบัับัรษิัทัีฯ ในลกัษัณะที้�ไ่มีสุ่มีคำว้ร จง่ไดก้ำาหนดเป็น็นโย่บัาย่
ที้�ชัดเจนเรื�่องการทีำาราย่การที้�่อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์ว้่า
ต่้องเป็็นไป็เพี่�อผลป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ และผู้ถื่อหุ้นโดย่รว้มี จ่งมี้การ
พีิจารณาการทีำาราย่การอย่่างรอบัคำอบั และต่้องผ่านการพีิจารณากลั�น
กรองโดย่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัก่อนนำาเสุนอที้�ป็ระชุุมีคำณะกรรมีการ
บัรษิัทัีเพี่�อพีจิารณาอนุมุีตั่ ิโดย่กรรมีการที้�มีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่มีไิดม้ีสุ้ว่้นรว่้มีใน
การต่ัดสุินใจ และหลังการอนุุมีัต่ิการทีำาราย่การที้�เก้�ย่ว้โย่งกัน จะมี้การ
แจง้มีต่ทิี้�ป็ระชุมุีต่อ่ต่ลาดหลกัทีรพัีย่ฯ์ เพี่�อเผย่แพีรใ่หก้บััผูถ้ือ่หุน้ภาย่ใน
ว้ันที้�กรรมีการมี้มีต่ิหรืออย่่างช้าภาย่ในเว้ลา 9.00 น. ข็องว้ันทีำาการ
ถืัดไป็ เพี่�อให้ผู้ถื่อหุ้นได้รับัทีราบัข็้อมีููลที้�ถืูกต่้องรว้ดเร็ว้ ทีันเหตุุ่การณ์

ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ไมี่ได้รับัข็้อร้องเรีย่นใดๆ เก้�ย่ว้กับั 
การกระทีำาคำว้ามีผิดข็องกรรมีการและผู้บัริหารเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีข็ัด
แย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์แต่่อย่่างใด หรือป็ระพีฤต่ิฝ�าฝืนหลักเกณฑ์การ 
ทีำาราย่การระหว้่างกันแต่่อย่่างใด

ก�รใช้ข็้อมูลภ�ยในิเพืื่�อแสวงห�ผลประโยชนิ์

บัริษััทีฯ มี้มีาต่รการป็�องกันการใช้ข็้อมีูลภาย่ใน ไมี่ให้กรรมีการ 
ผูบ้ัรหิาร พีนกังาน และผูท้ี้�เก้�ย่ว้ข็อ้ง ใชข้็อ้มีลูภาย่ในเพี่�อหาผลป็ระโย่ชน์
แกต่่นเองหรอืผูอ้่�นในทีางมีชิอบั โดย่กำาหนดเป็น็นโย่บัาย่ป็�องกนัการใช้
ข็้อมีูลภาย่ใน และมีาต่รการดำาเนินการ โดย่ราย่ละเอ้ย่ดอยู่่ในนโย่บัาย่
การกำากับัดูแลกิจการ

ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ไมี่มี้เหตุ่การณ์ที้�กรรมีการ ผู้บัริหาร 
พีนักงาน และบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ป็ระพีฤต่ิฝ�าฝืนมีาต่รการป็�องกันการ
ใช้ข็้อมีูลภาย่ใน หรือมี้การซื�อข็าย่หลักทีรัพีย่์โดย่ใช้ข็้อมีูลภาย่ในแต่่
อย่่างใด อ้กทีั�ง กรรมีการและผู้บัริหารได้มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีข็้อพี่งป็ฏิบััต่ิ
ภาย่ในคำู่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจ ในการแจ้งข็้อมีูลเก้�ย่ว้กับัการจะซื�อจะข็าย่
หลักทีรัพีย่์ข็องบัริษััทีฯ ล่ว้งหน้าก่อนทีำาการซื�อข็าย่ อย่่างน้อย่ 1 ว้ัน 
และภาย่หลังการซื�อข็าย่ หรือดำาเนินการเป็ล้�ย่นแป็ลงการถื่อคำรองหลัก
ทีรัพีย่์ ได้มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รา 59 แห่งพีระราชบััญญัต่ิหลักทีรัพีย่์
และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ (ฉบัับัที้� 5) พี.ศ. 2559 อย่่างเคำร่งคำรัด รว้มีถื่ง
ไมี่ทีำาการซื�อข็าย่หลักทีรัพีย่์ข็องบัริษััทีฯ ในช่ว้งระย่ะเว้ลา 1 เด่อนก่อน
การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลงบัการเงินต่่อสุาธุ์ารณชน และภาย่ใน 24 ชั�ว้โมีงหลัง
จากการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลดังกล่าว้ (Blackout Period)
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154 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ก�รติ่อติ้�นิทุจรติิคำอรร์ปัชันิ

บัริษััทีฯ มี้การจัดการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง ในเรื�องการทีุจริต่ คำอร์รัป็ชัน และกำาหนดนโย่บัาย่ต่่อต่้านการทีุจริต่และคำอร์รัป็ชัน เสุนอให้คำณะ
กรรมีการบัรษิัทัีพีจิารณาป็ระกาศใช ้โดย่มีก้ำาหนดสุ่�อสุารใหแ้กพ่ีนกังานทีกุระดบัั ต่ั�งแต่ข่็ั�นต่อนการป็ฐมีนเิทีศพีนกังานใหมี ่ต่ลอดจนมีก้ารว้างแผน
พีัฒนาการรณรงคำ์เรื�องการป็ฏิบััต่ิการต่่อต่้านการทีุจริต่คำอร์รัป็ชันไป็ย่ังองคำ์กรผู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีฯ ในอนาคำต่ต่ามีลำาดับัด้ว้ย่ ซ่�งป็ัจจุบััน
บัริษััทีฯ ได้เริ�มีดำาเนินการรณรงคำ์ สุ่งเสุริมีให้บัริษััทีย่่อย่ บัริษััทีร่ว้มี ในกลุ่มีบัริษััทีจีเอฟพี้ที้ ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิต่ามีนโย่บัาย่การต่่อต่้านทีุจริต่ฯ ข็องบัริษััทีฯ  
ก่อนดำาเนินการสุ่งเสุริมีให้คำู่คำ้า และผู้ที้�มี้สุ่ว้นเก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีฯ ราย่อ่�นๆ ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิต่ามีโคำรงการ Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC ข็องแนว้ร่ว้มีต่่อต่้านคำอร์รัป็ชันข็องภาคำเอกชนไทีย่เป็็นลำาดับัต่่อไป็ โดย่ราย่ละเอ้ย่ดป็รากฏบันเว้็บัไซต่์บัริษััทีฯ 
(www.gfpt.co.th) ภาย่ใต่้หัว้ข็้อ นโย่บัาย่การต่่อต่้านการทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน

บัริษััทีฯ ได้เข็้าร่ว้มีลงนามีเป็็นหน่�งในราย่ชื�อบัริษััทีที้�ป็ระกาศเจต่นารมีณ์เข็้าเป็็นแนว้ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิข็องภาคำเอกชนไทีย่ในการต่่อต่้านการ
ทีุจริต่ ต่ั�งแต่่ป็ี 2557 และได้รับัการรับัรองเป็็นสุมีาชิกแนว้ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิข็องภาคำเอกชนไทีย่ในการต่่อต่้านการทีุจริต่ (CAC Certification) เมี่�อว้ันที้�  
18 สุิงหาคำมี 2560 และในป็ี 2563 บัริษััทีฯ ได้ย่่�นแบับัป็ระเมีินต่นเองเก้�ย่ว้กับัมีาต่รการต่่อต่้านการคำอร์รัป็ชัน ต่ามีโคำรงการแนว้ร่ว้มีป็ฏิบััต่ิ
ข็องภาคำเอกชนไทีย่ในการต่่อต่้านการทีุจริต่ โดย่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้สุอบัทีานคำว้ามีถืูกต่้องข็องเอกสุารอ้างอิงและแบับัป็ระเมีินต่นเอง
ก่อนการย่่�นแบับั โดย่บัริษััทีฯ ได้รับัการรับัรองการต่่ออายุ่สุมีาชิกแนว้ร่ว้มีต่่อต่้านคำอร์รัป็ชันข็องภาคำเอกชนไทีย่ (CAC Re-Certification) เมี่�อ 
ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2563

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

ร�ยนิ�มกรรมก�รและผู้บรหิ�ร

จำ�นิวนิหุ้นิ

ณ 30 ธุ.คำ. 2563 ณ 30 ธุ.คำ. 2564
 เพิื่�มข็้�นิ / ลดำลง %ก�รถืือหุ้นิ

ท�งติรง ท�งอ้อม ท�งติรง ท�งอ้อม

   1.  นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์             ศิริมีงคำลเกษัมี 33,500,000 - 34,307,200 - 807,200 2.74%

   2.  นาย่ว้ิรัช                     ศิริมีงคำลเกษัมี 30,349,500 - 30,349,500 - - 2.42%

   3.  นพี.อนันต่์                  ศิริมีงคำลเกษัมี 4,134,080 - 4,134,080 - - 0.33%

  4.  นพี.สุาธุ์ิต่                  กรเณศ - - - - -           -   

  5.  นาย่ป็ารเมีศ             เหต่ระกูล 50,000 - 50,000 - - 0.004%

  6.  นาย่ธุ์นาธุ์ิป็              พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ - - - - -           -   

   7.  นางสุมีสิุริ                 อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ 2,550,400 - 2,550,400 - - 0.20%

  8.  น.สุ.ว้รรณ้                ศิริมีงคำลเกษัมี 10,100,000 - 10,100,000 - - 0.81%

   9.  นาย่สุจุิน                  ศิริมีงคำลเกษัมี 59,791,880 - 59,901,080 - 109,200 4.78%

 10.  นางป็ราน้              ภาคำสุุข็ 1,193,930 - 1,193,930 - - 0.10%

 11.  นาย่กิต่ต่ิชัย่          ศิริมีงคำลเกษัมี 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

 12.  น.สุ.ว้ิภาว้ด้  ศิริมีงคำลเกษัมี 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

 13.  น.สุ.จุฑามีาสุ         อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ 5,000,000 - 5,000,000 - - 0.40%

 14.  นาย่ฐิต่ิ                 ว้รรณเชษัฐ์ - - - - -           -   

 15.  นาย่ธุ์ีระศักดิ์       เป็ี�ย่มีสุุภัคำพีงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.0001%

 16.  น.สุ.รัชน้กร    ป็ว้ิต่รป็ก - - - - -           -   

 รวิม 221,470,790 - 222,387,190 - 916,400 17.74%

 ร�ยง�นิก�รถืือหลักทรัพื่ย์ บริษััท จ่เอฟพ่ื่ท่ จำ�กัดำ (มห�ชนิ) ข็องกรรมก�รและผู้บริห�ร  
ณ วันิท่� 30 ธุนัิว�คำม 2564

https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/GFPT_Anti_TH.pdf
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155ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistle-Blowing)

ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดำหรอืข็้อรอ้งเรย่นิ

คำณะกรรมีการบัริษััที จัดให้มี้กระบัว้นการจัดการและช่องทีางใน
การรับัแจ้งเบัาะแสุ และ/หรือข็้อร้องเรีย่นทีุกรูป็แบับั จากผู้มี้สุ่ว้นได้
เสุ้ย่ข็องบัริษััทีฯ ทีุกกลุ่มี โดย่ผ่านช่องทีางต่่างๆ ดังน้�

ติิดำติ่อกรรมก�รอิสระ  
ทีางอ้เมีล  : independentdirectors@gfpt.co.th
โทีรสุาร   : 0 2473 8398
ทีางไป็รษัณ้ย่์ : กรรมีการอิสุระ
    บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน)
    อาคำารจีเอฟพี้ที้ ชั�น 18 
    312 ถืนนพีระรามีที้� 2 แข็ว้งบัางมีด
    เข็ต่จอมีทีอง กรุงเทีพีฯ 10150

ติิดำติ่อกรรมก�รบรษัิัท

ทีางอ้เมีล  : bod@gfpt.co.th
โทีรสุาร  : 0 2473 8398
ทีางไป็รษัณ้ย่์  : กรรมีการบัริษััที
    บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน)
    อาคำารจีเอฟพี้ที้ ชั�น 18 
    312 ถืนนพีระรามีที้� 2 แข็ว้งบัางมีด
    เข็ต่จอมีทีอง กรุงเทีพีฯ 10150

ติิดำติ่อคำณะกรรมก�รสรรห� พิื่จ�รณ�คำ่�ติอบแทนิ 

และกำ�กับดำูแลกิจก�ร

ทีางอ้เมีล  : nrgc@gfpt.co.th
โทีรสุาร  : 0 2473 8398
ทีางไป็รษัณ้ย่์  : คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน 
    และกำากับัดูแลกิจการ
    บัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน)
    อาคำารจีเอฟพี้ที้ ชั�น 18 
    312 ถืนนพีระรามีที้� 2 แข็ว้งบัางมีด 
    เข็ต่จอมีทีอง กรุงเทีพีฯ 10150

แนิวท�งก�รจัดำก�รเรื�องรอ้งเรย่นิ

โดย่เมี่�อกรรมีการอิสุระ กรรมีการบัริษััที คำณะกรรมีการสุรรหา 
พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ หรือช่องทีางอ่�นใด ที้�ได้รับั
แจง้เบัาะแสุ หรอืรบััเรื�องรอ้งเรยี่นต่า่งๆ จากผูม้ีสุ้ว่้นไดเ้สุย้่ข็องบัรษิัทัีฯ 
บัริษััทีฯ จะทีำาการพีิจารณาเบั่�องต่้นว้่า เรื�องที้�ได้รับัร้องเรีย่นเข็้าข็่าย่
ป็ระเภทีใด หากเรื�องที้�ร้องเรีย่นเก้�ย่ว้ข็้องกับัหลักธุ์รรมีาภิบัาล และ
จริย่ธุ์รรมีการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ หน่ว้ย่งานที้�รับัเรื�องร้องเรีย่น จะ
ดำาเนนิการรว้บัรว้มีข็อ้มีลูเพี่�อนำาเสุนอต่อ่คำณะกรรมีการสุรรหา พีจิารณา
คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ พีิจารณาดำาเนินการ รว้บัรว้มี
หลักฐาน สุ่บัคำ้นข็้อมีูล และพีิจารณาต่ัดสุินเรื�องนั�นๆ ต่่อไป็ หรือหาก 
ข็้อร้องเรีย่นดังกล่าว้เข็้าข็่าย่การกระทีำาผิด ทีุจริต่ (Fraud) หรือ 
คำอร์รัป็ชัน (Corruption) หน่ว้ย่งานที้�รับัเรื�องจะดำาเนินการป็ระสุาน 
เสุนอเรื�องให้หน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ในร่ว้มีดำาเนินการ และนำาเสุนอ
แก่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัพีิจารณาต่่อไป็

สุำาหรบััข็อ้รอ้งเรยี่น และ/หรอืการแจง้เบัาะแสุข็องพีนกังาน บัรษิัทัีฯ 
มี้กระบัว้นการในการจัดการกับัเรื�องที้�พีนักงานร้องเรีย่น โดย่พีิจารณา
ว้่าเรื�องที้�พีนักงานร้องเรีย่นเข็้าข็่าย่เป็็นเรื�องที้�อาจเป็็นการกระทีำาผิด
หรือไมี่ และอยู่่ในคำว้ามีผิดระดับัไหน เพี่�อที้�จะได้กำาหนดบัทีลงโทีษั
สุำาหรับัการกระทีำาผิดนั�นๆ ได้อย่่างเป็็นธุ์รรมีและถืูกต่้อง โดย่เพี่�อ
เป็็นการสุร้างคำว้ามีเชื�อมีั�นในมีาต่รการคำุ้มีคำรองและรักษัาคำว้ามีลับัข็อง
ผู้ร้องเรีย่น พีนักงานสุามีารถืแจ้งเบัาะแสุหรือเสุนอข็้อคำิดเห็นได้หลาก
หลาย่ช่องทีาง เช่น ผ่านกล่องแสุดงคำว้ามีคำิดเห็น ผ่านระบับั Online 
Intranet ข็องบัริษััทีฯ หรือแจ้งโดย่ต่รงผ่านทีางอ้เมีล หรือสุ่งเป็็น
จดหมีาย่ผ่านไป็รษัณ้ย่์ไป็ย่ังหน่ว้ย่งานที้�บัริษััทีฯ กำาหนดคำว้ามีรับั
ผิดชอบั ทีั�งฝ�าย่ทีรัพีย่ากรบัุคำคำล และ/หรือฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน ซ่�งมี้
ราย่ละเอย้่ดกำาหนดภาย่ในคำูม่ีอ่จรยิ่ธุ์รรมีธุ์รุกจิข็องบัรษิัทัีฯ ซ่�งพีนกังาน
ทีุกคำนมี้หน้าที้�ต่้องรับัทีราบัต่ั�งแต่่การป็ฐมีนิเทีศเข็้าเป็็นพีนักงานใหมี่
แล้ว้

บัริษััทีฯ ได้เป็ิดเผย่กระบัว้นการ และช่องทีางในเว้็บัไซต่์ เพี่�อสุร้าง
คำว้ามีมีั�นใจใหแ้กผู่ร้อ้งเรยี่นหรอืผูท้ี้�แจง้เบัาะแสุ รว้มีถืง่ผูท้ี้�ใหค้ำว้ามีรว่้มี
มี่อในการต่รว้จสุอบัข็้อเที็จจริงว้่า บัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญกับัการเก็บั
ข็้อมีูลข็องผู้ร้องเรีย่น และ/หรือผู้แจ้งเบัาะแสุ และ/หรือผู้ที้�ให้คำว้ามี
รว่้มีมีอ่ในการต่รว้จสุอบัข็อ้เทีจ็จรงิ รว้มีถืง่เรื�องที้�รอ้งเรยี่นเป็น็คำว้ามีลบัั 
และได้กำาหนดข็ั�นต่อนการรับัเรื�องและการสุอบัสุว้น ซ่�งเรื�องร้องเรีย่น 
ดังกล่าว้จะรับัรู้เฉพีาะในกลุ่มีบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องด้ว้ย่เที่านั�น

ในป็ี 2564 ที้�ผ่านมีา บัริษััทีฯ ไมี่ได้รับัเรื�องร้องเรีย่นการกระทีำาผิด
ทีุจริต่ (Fraud) หรือการคำอร์รัป็ชัน (Corruption) หรือการกระทีำาผิด
จริย่ธุ์รรมี หรือเกิดกรณ้เก้�ย่ว้กับัชื�อเสุ้ย่งในทีางลบัข็องบัริษััทีฯ อันเน่�อง
มีาจากการบัริหารงานข็องคำณะกรรมีการ รว้มีถื่งไมี่มี้กรณ้ที้�กรรมีการที้�
ไมี่เป็็นผู้บัริหารลาออกอันเน่�องมีาจากการกำากับัดูแลกิจการที้�ผิดพีลาด
ข็องบัริษััทีฯ ต่ลอดจนไมี่มี้กรณ้พีิพีาทีทีางกฎหมีาย่ทีั�งในเรื�องแรงงาน 
สุิทีธุ์ิข็องผู้บัริโภคำ และการดำาเนินธุ์ุรกิจการคำ้าแต่่ป็ระการใด
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156 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

1) สุอบัทีานงบัการเงินราย่ไต่รมีาสุและงบัการเงินป็ระจำาปี็ ซ่�ง
คำรอบัคำลุมีถ่ืงการสุอบัทีานการป็ฏิบััติ่ต่ามีมีาต่รฐานการ
บััญชี การเล่อกใช้นโย่บัาย่การบััญชี และการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลใน
หมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการเงิน

2) สุอบัทีานการเข้็าทีำาราย่การและการเป็ิดเผย่ข้็อมีูลเก้�ย่ว้กับั
ราย่การระหว้่างกันท้ี�มี้กับับัุคำคำลท้ี�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผล
ป็ระโย่ชน์ ในรอบัป็ี 2564

3) สุอบัทีานคำว้ามีเป็็นอิสุระข็องฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน และผลการ
ป็ฏิบััต่ิงานการต่รว้จสุอบัภาย่ใน ซ่�งฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในได้
ดำาเนินการไป็ในระหว่้างป็ี รว้มีถ่ืงการสุอบัทีานคำว้ามีเพ้ีย่งพีอ
และเหมีาะสุมีข็องระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน

4) สุอบัทีานการป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ว้่าด้ว้ย่หลักทีรัพีย่์และ
ต่ลาดหลักทีรพัีย่ ์ข็อ้กำาหนดข็องต่ลาดหลักทีรพัีย่ฯ์ และกฎหมีาย่
ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ

5) สุอบัทีานการเข้็าทีำาราย่การและการเป็ิดเผย่ข้็อมีูลเก้�ย่ว้กับั 
ราย่การกับับุัคำคำลท้ี�อาจมี้คำว้ามีขั็ดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์ข็อง 
บัรษิัทัีฯ  ในรอบัป็ ี2564 ว้า่เหมีาะสุมี โดย่คำำานง่ถ่ืงผู้มีสุ้ว่้นได้เสุย้่ 
ข็องบัริษััทีฯ คำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผล และเป็็นไป็ต่ามีหลักเกณฑ์ท้ี�
คำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุนป็ระกาศไว้้

6) สุอบัทีานนโย่บัาย่และแนว้ป็ฏิบััติ่ข็องบัริษััทีฯ เพ่ี�อให้แน่ใจว้่า
สุอดคำล้องกับัหลักการกำากับัดูแลกิจการท้ี�ด้ข็องบัริษััทีฯ ต่ามีท้ี�
ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ ได้กำาหนดไว้้

7) สุอบัทีานนโย่บัาย่และมีาต่รการต่่อต่้านการทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน 
รว้มีทีั�งกำาหนดแนว้ทีางข็องระบับัต่รว้จสุอบัภาย่ใน (Internal 
Audit) เพ่ี�อให้มัี�นใจว้า่การดำาเนินงานข็องบัรษิัทัีฯ มีค้ำว้ามีรดักุมี 
เหมีาะสุมี และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี

8) สุอบัทีานคำว้ามีเป็็นอิสุระ ผลการป็ฏิบััติ่งานการสุอบับััญชี
และคำว้ามีเห็นข็องผู้สุอบับััญชี และเสุนอแต่่งต่ั�งผู้สุอบับััญชี
ข็องบัริษััทีฯ รว้มีทีั�งคำ่าสุอบับััญชี ต่่อคำณะกรรมีการบัริษััทีเพ่ี�อ
นำาเสุนอที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นต่่อไป็

9) ป็ระชุมีร่ว้มีกับัผู้สุอบับััญชีโดย่ไมี่มี้ผู้บัริหารข็องบัริษััทีฯ เพ่ี�อ
ให้ผู้สุอบับััญชีสุามีารถืราย่งานเหตุ่การณ์และข็้อมีูลเก้�ย่ว้กับั
บัริษััทีฯ ได้อย่่างอิสุระ และสุามีารถืแลกเป็ล้�ย่นคำว้ามีคิำดเห็น
กันได้อย่่างเต่็มีที้� รว้มีทีั�งคำว้ามีเห็นต่่อระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน
ที้�มี้อยู่่ข็องบัริษััทีฯ

10) สุอบัทีานกฎบััต่รข็องฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในให้สุอดคำล้องกับัแนว้
ป็ฏิบััต่ิและกฎหมีาย่ท้ี�เก้�ย่ว้ข็้อง โดย่มี้คำว้ามีถ้ื�ในการสุอบัทีาน
กฎบััต่รป็ีละ 1 คำรั�ง

11) ป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั และ
ราย่งานผลการป็ระเมีินต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที อย่่างน้อย่  
1 คำรั�งต่่อป็ี

จากการสุอบัทีานต่ามีที้�กล่าว้มีาข็้างต่้น คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั มี้
คำว้ามีเห็นว้่า บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ ได้จัดให้มี้และดำารงรักษัาไว้้ซ่�งระบับั
การคำว้บัคำมุีภาย่ในท้ี�เหมีาะสุมีและมีป้็ระสุทิีธิุ์ผล ซ่�งสุามีารถืสุรา้งคำว้ามีเชื�อ
มีั�นอย่่างมี้เหตุ่ผลว้่า งบัการเงินข็องบัริษััทีฯ มี้คำว้ามีน่าเชื�อถื่อ และได้จัด
ทีำาข่็�นโดย่ถืกูต่อ้งต่ามีท้ี�คำว้รในสุาระสุำาคำญั การเข็า้ทีำาราย่การท้ี�อาจมีค้ำว้ามี
ข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์มี้คำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผล สุำาหรับัราย่การธุ์ุรกิจป็กต่ิ
หรือสุนับัสุนุนธุ์ุรกิจป็กต่ิเป็็นราย่การท้ี�มี้เงื�อนไข็การคำ้าโดย่ทัี�ว้ไป็ เป็็นไป็
ต่ามีหลักการท้ี�อนุมีัต่ิโดย่คำณะกรรมีการบัริษััที สุ่ว้นธุ์ุรกรรมีระหว้่างกันท้ี�
มีิใช่ธุุ์รกิจป็กต่ิหรือท้ี�สุนับัสุนุนธุ์ุรกิจป็กต่ิ ได้มี้การป็ฏิบััติ่ต่ามีหลักเกณฑ์
ท้ี�คำณะกรรมีการกำากับัต่ลาดทีุนป็ระกาศกำาหนด โดย่มี้การเป็ิดเผย่ข็้อมีูล
ข็องราย่การเหล่าน้�ไว้้ในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการเงินระหว้่างกาลและงบั
การเงินป็ระจำาป็ี การป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ต่่างๆ ไมี่พีบัว้่ามี้การฝ�าฝืนหรือ
ไมี่ป็ฏิบััต่ิต่ามีท้ี�เป็็นสุาระสุำาคำัญ โดย่ในการป็ฏิบััต่ิหน้าท้ี�ต่ามีท้ี�ได้รับัมีอบั
หมีาย่นั�น คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัสุามีารถืป็ฏบิัติั่หน้าท้ี�ได้อย่่างเป็็นอิสุระ

 8.2 ร�ยง�นิผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�รติรวจสอบั
ในิรอบัปีที�ผ่�นิม�

กิจกรรมีสุำาคำัญที้�คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้ดำาเนินการไป็ในระหว้่างป็ี 2564 ภาย่ใต่้ข็อบัเข็ต่หน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบัที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่
จากคำณะกรรมีการบัริษััที สุรุป็ได้ดังน้�

ผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�รติรวจสอบั



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

157ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด 
(มีหาชน) มี้จำานว้น 6 ที่าน ได้รับัแต่่งต่ั�งจากคำณะกรรมีการบัริษััที เพี่�อ
ทีำาหน้าที้�ในการกำากับัดูแลการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งโดย่รว้มีข็องบัริษััทีฯ 
ภาย่ใต่้กฎบััต่รคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งและกรอบัการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งทีั�ว้ทีั�งองคำ์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
ข็องบัริษััทีฯ โดย่สุอดคำล้องกับัแนว้ทีางการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งต่ามี
มีาต่รฐานสุากล COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance โดย่คำณะกรรมีการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งทีุกที่าน มี้คำว้ามีรู้คำว้ามีสุามีารถื และมี้คำุณสุมีบััต่ิคำรบั
ถื้ว้นต่ามีกฎหมีาย่ และกฎระเบั้ย่บัทีางการต่่างๆ ที้�ได้กำาหนดไว้้  โดย่
เฉพีาะอย่่างย่ิ�ง คำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งไมี่ได้แต่่งต่ั�งเพี่�อรักษัา
ผลป็ระโย่ชน์ข็องกรรมีการ หรือผู้ถื่อหุ้นราย่ใดราย่หน่�งเป็็นการเฉพีาะ

ในรอบัป็ ี2564 ทีกุป็ระเทีศย่งัต่อ้งเผชญิกบััการแพีรร่ะบัาดข็องเชื�อ
ไว้รัสุโคำว้ิด-19 ระลอกใหมี่ ที้�สุ่งผลกระทีบัทีั�ว้โลกต่่อเศรษัฐกิจ ชีว้ิต่และ
คำว้ามีป็ลอดภยั่ข็องมีนษุัย่ต์่อ่เน่�องมีาจากป็ ี2563 คำณะกรรมีการบัรหิาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งไดป้็ฏบิัตั่หินา้ที้�อย่า่งเต่ม็ีคำว้ามีสุามีารถื ต่ามีข็อบัเข็ต่อำานาจ
และหน้าที้� ที้�ระบัุในกฎบััต่รข็องคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งอย่่าง
คำรบัถืว้้น มีก้ารทีบัทีว้นและต่ดิต่ามีคำว้ามีเสุ้�ย่งต่า่งๆ อย่า่งใกลช้ดิ มีก้าร 
ให้ข็้อคำิดเห็น ข็้อเสุนอแนะต่่อมีาต่รการบัริหารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งใน
ด้านต่่างๆ แก่ผู้บัริหาร เพี่�อช่ว้ย่ลดผลกระทีบัต่่อคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็อง
พีนักงาน ผลป็ระกอบัการ และคำว้ามีต่่อเน่�องในการดำาเนินธุ์ุรกิจ
ข็องบัรษิัทัีฯ ทีำาใหบ้ัรษิัทัีฯ ย่งัสุามีารถืผา่นพีน้ชว่้งว้กิฤต่ในป็ ี2564 ไป็ได ้
ซ่�งเป็็นการแสุดงให้เห็นถื่งมีาต่รฐานการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ 
ที้�มีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพีเพีย้่งพีอที้�สุามีารถืรบััมีอ่กบััคำว้ามีผนัผว้นข็องเศรษัฐกจิ
โลก และสุถืานการณ์คำว้ามีไมี่แน่นอน รว้มีถื่งป็ัจจัย่เสุ้�ย่งใหมี่ๆ ที้�เกิด
ข็่�นได้อย่่างทีันที่ว้งที้

โดย่ในป็ี 2564 มี้การป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งรว้มี
ทีั�งสุิ�น 4 คำรั�ง เพี่�อพีิจารณาให้ข็้อคำิดเห็นและข็้อเสุนอแนะในป็ระเด็น
คำว้ามีเสุ้�ย่งต่่างๆ ที้�อาจสุ่งผลกระทีบัต่่อบัริษััทีฯ อย่่างมี้นัย่สุำาคำัญ โดย่
สุรุป็สุาระสุำาคำัญในรอบัป็ีที้�ผ่านมีา ดังน้�

• พีจิารณาและกำาหนดกรอบันโย่บัาย่การบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่ง ระดบัั
คำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�ย่อมีรับัได้ (Risk Appetite) คำว้ามีเบ้ั�ย่งเบันข็อง
ระดับัคำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�ย่อมีรับัได้ (Risk Tolerance) รว้มีถ่ืงให้
คำว้ามีเห็นชอบั การป็รับัป็รุงนโย่บัาย่บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง คูำ่มี่อ
การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งองคำ์กร และกรอบัการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
ใหม้ีค้ำว้ามีทีนัสุมียั่ ย่ด่หยุ่น่ และสุอดรับักบัับัรบิัทีข็องการดำาเนนิ
ธุ์ุรกิจท้ี�เป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ เพ่ี�อให้ฝ�าย่จัดการใช้เป็็นแนว้ทีาง
คำว้บัคำุมีและการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ ต่่อไป็

8.3 สร้ปผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�รช้ดย่อยอื�นิๆ

ผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�รบัรหิ่�รคำว�มเสี�ยง
• ต่ิดต่ามีสุถืานการณ์ต่่างๆ เช่น ราคำาไก่ ราคำาว้ัต่ถุืดิบั และ

คำ่าระว้างเรือ รว้มีทัี�งคำว้ามีเคำล่�อนไหว้ข็องอัต่ราแลกเป็ล้�ย่น
อย่่างใกล้ชิด พีร้อมีทัี�งให้คำว้ามีเห็นการป็รับัป็รุงกรอบัการ
ดำาเนินการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งให้มี้คำว้ามีย่่ดหยุ่่น และเหมีาะสุมี
กับัสุถืานการณ์ท้ี�เป็ล้�ย่นแป็ลงอย่่างรว้ดเร็ว้ เพ่ี�อเป็็นการลด
ผลกระทีบัต่่อผลป็ระกอบัการข็องบัริษััทีฯ

• กำากับัดูแลให้ม้ีการทีบัทีว้นคำว้ามีเสุ้�ย่งสุำาคัำญป็ระจำาป็ี ทัี�งคำว้ามี
เสุ้�ย่งระดับัองคำ์กร และคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัหน่ว้ย่งาน อ้กทัี�ง
พีิจารณากลั�นกรองและให้ข็้อคำิดเห็นต่่อป็ัจจัย่เสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ 
ป็ ี2564 และมีาต่รการบัรหิารจัดการคำว้ามีเสุ้�ย่งใหสุ้อดคำลอ้งกับั
สุภาว้ะเศรษัฐกิจ แนว้โน้มีอุต่สุาหกรรมี และคำว้ามีไมี่แน่นอน
ต่า่งๆ ท้ี�เกดิข็่�น เพี่�อใหม้ีั�นใจว้า่บัรษิัทัีฯ จะสุามีารถืบัรรลุเป็�าหมีาย่ 
ต่ามีกลย่ทุีธุ์แ์ละเป็�าหมีาย่ทีางธุ์รุกจิ ภาย่ใต่ป้็จัจยั่เสุ้�ย่งท้ี�มีค้ำว้ามี
ซับัซ้อนมีากข็่�นในป็ัจจุบัันและในอนาคำต่

• พีิจารณาเห็นชอบัการจัดทีำาทีะเบ้ัย่นคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Risk 
Register) ข็องบัริษััทีฯ และติ่ดต่ามีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งและ
กำากับัดูแลข็องบัริษััทีฯ ในภาพีรว้มี โดย่พีิจารณาคำว้ามีเหมีาะ
สุมีและป็ระสุิทีธุ์ิผลข็องการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องฝ�าย่ต่่างๆ 
ต่่อคำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�อาจมี้ผลกระทีบัต่่อธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ เพี่�อให้
มี้การกำาหนดมีาต่รการคำว้บัคุำมีคำว้ามีเสุ้�ย่งหรือการดำาเนินการ
เพี่�อบัรรเทีาอย่่างเพ้ีย่งพีอเหมีาะสุมี โดย่คำณะกรรมีการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งได้ติ่ดต่ามีและให้คำำาแนะนำา เพ่ี�อให้การจัดการมี้
ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและป็ระสุิทีธุ์ิผล คำรอบัคำลุมีป็ัจจัย่คำว้ามีเสุ้�ย่งทัี�ง 7 
ดา้นข็องบัรษิัทัีฯ  ไดแ้ก ่คำว้ามีเสุ้�ย่งดา้นกลย่ทุีธุ์,์ คำว้ามีเสุ้�ย่งดา้น
การดำาเนินงาน, คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านการเงิน, คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกฎ
ระเบ้ัย่บัหรือกฎหมีาย่ท้ี�เก้�ย่ว้ข็้อง, คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านชื�อเสุ้ย่งและ
ภาพีลักษัณ์, คำว้ามีเสุ้�ย่งด้านอ่�นๆ และคำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�เกิดข็่�นใหมี่

โดย่สุรปุ็ คำณะกรรมีการบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งไดใ้หค้ำว้ามีสุำาคำญักบััการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งองคำ์กรคำรอบัคำลุมีป็ัจจัย่เสุ้�ย่งทีุกด้าน มี้การพีัฒนา
และป็รบััป็รงุระบับัการบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งองคำก์รใหสุ้อดรบัักบััมีาต่รฐาน
และสุภาว้ะอตุ่สุาหกรรมีที้�มีก้ารเป็ล้�ย่นแป็ลงอย่า่งรว้ดเรว็้ มีก้ารต่ดิต่ามี
และให้ข็้อคำิดเห็นในการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งองคำ์กรอย่่างต่่อเน่�อง และ
คำรอบัคำลุมีทีุกป็ระเด็นคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�สุำาคำัญ รว้มีทีั�งให้คำว้ามีสุำาคำัญกับั
ป็ัจจัย่คำว้ามีเสุ้�ย่งใหมี่ที้�อาจกระทีบักับัการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ใน
อนาคำต่ ทีั�งน้�เพี่�อให้มีั�นใจว้่าบัริษััทีฯ ได้มี้การบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งอย่่าง
มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี เหมีาะสุมี และคำว้บัคำุมีให้อยู่่ในระดับัที้�ย่อมีรับัได้ ซ่�ง
จะทีำาให้บัริษััทีฯ สุามีารถืบัรรลุเป็�าหมีาย่และสุร้างคำุณคำ่าให้กับับัริษััทีฯ 
ผู้ถื่อหุ้น และผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ อย่่างเหมีาะสุมีและย่ั�งย่่นในระย่ะ
ย่าว้ต่่อไป็
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158 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

• พีิจารณาการสุรรหา คำัดเล่อก และกลั�นกรองคำุณสุมีบััติ่ข็องผู้
ท้ี�เหมีาะสุมีจะดำารงต่ำาแหน่งกรรมีการบัริษััที โดย่พีิจารณาถ่ืง
คำว้ามีเหมีาะสุมีท้ี�จะเป็็นป็ระโย่ชน์สูุงสุุดแก่บัริษััทีฯ ต่ามีองคำ์
ป็ระกอบัข็องคำณะกรรมีการบัรษิัทัี ป็ระกอบักับัคำณุสุมีบััต่ ิคำว้ามีรู้
คำว้ามีสุามีารถื ป็ระสุบัการณ ์และคำว้ามีเชี�ย่ว้ชาญ ซ่�งจะคำดัเล่อก
ผูท้้ี�มีค้ำณุสุมีบััติ่คำรบัถืว้้น เพี่�อนำาเสุนอต่อ่ท้ี�ป็ระชมุีคำณะกรรมีการ
บัริษััทีพีิจารณาอนุมีัติ่ และนำาเสุนอต่่อท้ี�ป็ระชุมีสุามีัญผู้ถื่อหุ้น

• จัดให้ม้ีการป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องคำณะกรรมีการบัริษััที 
คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร (CEO) 
เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี อย่่างน้อย่ป็ีละ 1 คำรั�ง โดย่ใช้แนว้ทีางการ
ป็ระเมีินต่นเองข็องคำณะกรรมีการ จากต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่ง
ป็ระเทีศไทีย่ มีาป็รับัใช้ให้เหมีาะสุมีกับัลักษัณะและโคำรงสุร้าง
ข็องคำณะกรรมีการ และราย่งานผลการป็ระเมีินต่่อคำณะ
กรรมีการบัริษััที ซ่�งในป็ี 2564 การป็ระเมิีนผลการป็ฏิบััติ่งาน
ข็องคำณะกรรมีการบัริษััที คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และป็ระธุ์าน
กรรมีการบัริหาร (CEO) อยู่่ในเกณฑ์ท้ี�ด้ แสุดงให้เห็นถ่ืงคำว้ามี
พีอใจในผลการป็ฏิบััติ่งานในช่ว้งป็ีท้ี�ผ่านมีา

• พีิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย่คำ่าต่อบัแทีนข็องคำณะกรรมีการ
บัริษััที คำณะกรรมีการชุดย่่อย่ และผู้บัริหาร ให้มี้ผลต่อบัแทีนท้ี�
เหมีาะสุมีกับัหนา้ท้ี�และคำว้ามีรับัผิดชอบั โดย่พีจิารณาจากข็อ้มีลู
เป็รีย่บัเที้ย่บัอัต่ราคำ่าต่อบัแทีนกรรมีการข็องบัริษััทีจดทีะเบ้ัย่น
อ่�นในต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ท้ี�อยู่่ในอุต่สุาหกรรมี
เด้ย่ว้กันหรือใกล้เค้ำย่งกัน 

• มี้การทีบัทีว้น และป็รับัป็รุงนโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ ให้มี้
คำว้ามีเป็น็ป็จัจบัุัน เหมีาะสุมีกับัลักษัณะการดำาเนนิธุุ์รกจิ ทีนัต่อ่
การเป็ล้�ย่นแป็ลงกฎเกณฑ์ข็องหน่ว้ย่งานทีางการท้ี�กำากับัดูแล

• ราย่งานเก้�ย่ว้กับัจริย่ธุ์รรมีธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ต่่อคำณะกรรมีการ
เพี่�อทีราบัเป็น็ป็ระจำาทีกุป็ ีรว้มีทัี�งใหค้ำว้ามีเหน็ในแนว้ป็ฏบัิัต่แิละ
ข็้อเสุนอแนะ เพ่ี�อป็รับัป็รุงแก้ไข็ต่ามีคำว้ามีเหมีาะสุมี

จากการดำาเนินงานข็้างต่้น คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่า
ต่อบัแทีน และกำากบััดแูลกจิการ มีก้ารป็ฏบิัตั่หินา้ที้�ดว้้ย่คำว้ามีรบััผดิชอบั 
ต่ามีที้�กำาหนดไว้้ในกฎบััต่รคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน 
และกำากับัดูแลกิจการ รว้มีถื่งคำำาน่งถื่งผลป็ระโย่ชน์สุูงสุุดข็องบัริษััทีฯ 
และผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่

ผลกี่�รปฏิิบััติิห่นิ��ที�ของคำณะกี่รรมกี่�รสรรห่� พิจ�รณ�คำ่�ติอบัแทนิ  
และกี่ำ�กี่ับัดูแลกี่ิจกี่�ร

คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้จำานว้น 5 ที่าน ป็ระกอบัด้ว้ย่ 
กรรมีการอิสุระจำานว้น 3 ที่าน และกรรมีการบัริษััทีหรือผู้บัริหารจำานว้น 2 ที่าน โดย่คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ มี้คำุณสุมีบััต่ิคำรบัถื้ว้นต่ามีกฎหมีาย่ และกฎระเบั้ย่บัที้�กำาหนดไว้้ รว้มีทีั�งได้ป็ฏิบััต่ิต่ามีหน้าที้� ต่ามีข็อบัเข็ต่คำว้ามีรับัผิดชอบัที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่
จากคำณะกรรมีการบัริษััที ซ่�งในรอบัป็ี 2564 คำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ได้มี้การจัดป็ระชุมีทีั�งสุิ�นจำานว้น 
2 คำรั�ง โดย่มี้การหารือเก้�ย่ว้ข็้องกับับัทีบัาทีหน้าที้�และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องคำณะกรรมีการสุรรหา พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแลกิจการ ซ่�ง
สุามีารถืสุรุป็ได้ดังน้�
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9.1 กี่�รคำวบัคำ้มภ�ยในิ
คำณะกรรมีการและผู้บัริหารข็องบัริษััทีฯ ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อระบับัการ

คำว้บัคำุมีภาย่ใน เพีราะเป็็นสุิ�งสุำาคำัญที้�จะสุร้างคำว้ามีมีั�นใจต่่อฝ�าย่บัริหาร ใน
การป็�องกนัคำว้ามีเสุย้่หาย่ที้�จะเกดิข็่�นกบัับัรษิัทัีฯ โดย่รว้มี บัรษิัทัีฯ ไดก้ำาหนด
เป็�าหมีาย่และแผนการดำาเนินงาน เพี่�อเป็็นแนว้ทีางในการป็ฏิบััต่ิงานและ
สุามีารถืว้ัดผลได้ มี้การจัดโคำรงสุร้างองคำ์กรที้�จะช่ว้ย่ให้ฝ�าย่บัริหารสุามีารถื
ดำาเนินงานได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผลเป็็นไป็ต่ามีระเบั้ย่บั 
ข็้อบัังคำับั และมีุ่งเน้นให้มี้การพีัฒนาอย่่างต่่อเน่�อง

นอกจากน้�บัรษิัทัีฯ มีอบัหมีาย่ใหค้ำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ทีำาหนา้ที้�ดแูล
ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในให้มี้คำว้ามีเหมีาะสุมี โดย่มี้การทีบัทีว้นงานข็อง
ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน และผู้สุอบับััญชีให้ป็ฏิบััต่ิอย่่างต่่อเน่�อง ต่ิดต่ามี
การดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่เพี่�อไมี่ให้เกิดคำว้ามีข็ัดแย่้งทีาง
ผลป็ระโย่ชน์ ต่ลอดจนการทีำาราย่การเก้�ย่ว้โย่ง เพี่�อช่ว้ย่ป็�องกันทีรัพีย่์สุิน
ไมี่ให้รั�ว้ไหล พีิจารณาทีบัทีว้นป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการคำว้บัคำุมีการป็ฏิบััต่ิงาน
ภาย่ในข็องบัริษััทีฯ ในด้านต่่างๆ อย่่างต่่อเน่�อง โดย่บัริษััทีฯ จัดให้มี้สุาย่
งานต่รว้จสุอบัภาย่ในที้�มี้อิสุระในการต่รว้จสุอบั และป็ระเมีินป็ระสุิทีธุ์ิภาพี
การดำาเนินงาน มี้คำว้ามีเพี้ย่งพีอข็องระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน

 9. กี่�รคำวบัคำ้มภ�ยในิ 
และร�ยกี่�รระห่ว่�งกี่ันิ
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1. สภ�พแวดล�อมของกี่�รคำวบัคำ้ม 
(Control Environment)

บัริษััทีฯ ได้กำาหนดให้มี้สุภาพีแว้ดล้อมีข็องการคำว้บัคำุมีภาย่ใน
ที้�ด้ โดย่มี้โคำรงสุร้างองคำ์กรและสุาย่งานที้�ชัดเจนเหมีาะสุมี รว้มีทีั�ง
กำาหนดเป็�าหมีาย่ทีางธุ์รุกจิ และดชันช้ี�ว้ดัผลสุำาเรจ็ (Key Performance 
Indicators: KPI) เพี่�อใช้ในการป็ระเมีินป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการป็ฏิบััต่ิงาน
สุอดคำล้องกับัเป็�าหมีาย่ข็องบัริษััทีฯ กำาหนดให้มี้คำู่มี่อในการป็ฏิบััต่ิงาน
ข็องทีุกระบับัอย่่างเป็็นลาย่ลักษัณ์อักษัร เพี่�อใช้เป็็นแนว้ทีางในการ
ป็ฏิบััต่ิงาน นอกจากน้� บัริษััทีฯ ย่ังป็ลูกฝังให้ผู้บัริหารและพีนักงานทีุก
คำนข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีในเคำรือ ต่ระหนักถื่งการกำากับัดูแลกิจการ
ที้�ด้ โดย่กำาหนดให้มี้จริย่ธุ์รรมีทีางธุ์ุรกิจ และจรรย่าบัรรณข็องกรรมีการ 
ผู้บัริหาร และพีนักงานข็องบัริษััทีฯ รว้มีทีั�งสุ่งเสุริมีให้มี้การต่่อต่้านการ
ทีุจริต่และคำอร์รัป็ชัน การให้คำว้ามีสุำาคำัญข็องข็้อมีูลสุ่ว้นบัุคำคำล ด้านสุิทีธุ์ิ
มีนุษัย่ชน และไมี่ละเมีิดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็องบัุคำคำลอ่�น มี้การอบัรมี
ให้คำว้ามีรู้แก่พีนักงานเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี เพี่�อให้การป็ฏิบััต่ิงานมี้คำว้ามี
โป็ร่งใสุ เป็็นธุ์รรมี ต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกกลุ่มี

2. กี่�รประเมินิคำว�มเสี�ยง  
(Risk Assessment)

บัรษิัทัีฯ ไดใ้หค้ำว้ามีสุำาคำญักบััการบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�อาจเกดิข็่�นกบัั
ธุ์ุรกิจที้�อาจทีำาให้ไมี่บัรรลุว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์หรือเป็�าหมีาย่ที้�กำาหนดไว้้ โดย่
บัรษิัทัีฯ กำาหนดใหม้ีน้โย่บัาย่การบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่ง โดย่มีค้ำณะกรรมีการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง มี้หน้าที้�รับัผิดชอบัดูแลและต่ิดต่ามีกระบัว้นการ
บัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง การป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งข็องบัริษััทีฯ อย่่างสุมี�ำาเสุมีอ 
ผ่านการป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งอย่่างน้อย่ป็ีละ 4 คำรั�ง 
และราย่งานผลการป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที เพี่�อ
พีิจารณารับัทีราบั บัริษััทีฯ มี้การป็ระเมีิน และว้ิเคำราะห์คำว้ามีเสุ้�ย่งทีั�ง
จากภาย่ในและภาย่นอก มี้การจัดทีำาดัชน้ชี�ว้ัดคำว้ามีเสุ้�ย่ง (Key Risk 
Indicator: KRI) เพี่�อใช้เป็็นเคำรื�องมี่อในการเต่่อนภัย่ล่ว้งหน้า สุำาหรับั
คำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัองคำ์กรและคำว้ามีเสุ้�ย่งระดับัหน่ว้ย่งานที้�สุำาคำัญทีุก
ราย่การ ซ่�งคำรอบัคำลุมีคำว้ามีเสุ้�ย่งด้านกลยุ่ทีธุ์์ การดำาเนินงาน การเงิน 
การป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎระเบั้ย่บัและคำว้ามีป็ลอดภัย่ ด้านชื�อเสุ้ย่ง ด้านอ่�นๆ 
และคำว้ามีเสุ้�ย่งที้�เกิดข็่�นใหมี่ ซ่�งจะราย่งานผลให้คำณะกรรมีการบัริหาร
คำว้ามีเสุ้�ย่งเป็็นป็ระจำา นอกจากน้� มี้การทีบัทีว้นป็ัจจัย่เสุ้�ย่งที้�อาจสุ่ง
ผลกระทีบัต่่อบัริษััทีฯ เป็็นป็ระจำาทีุกป็ี

ส�ระสำ�คำัญของระบับัคำวบัคำ้มภ�ยในิ 
ของบัรษัิัทฯ ที�ได�กี่ำ�ห่นิดไว�มีดังนิี�

1. บัริษััทีฯ ได้กำาหนดภาระหน้าที้�อำานาจการดำาเนินการข็องผู้บัริหาร 
ผู้ป็ฏิบััต่ิงาน ไว้้เป็็นลาย่ลักษัณ์อักษัรอย่่างชัดเจน มี้การแบั่งแย่ก
หน้าที้�ผู้ป็ฏิบััต่ิงาน ผู้ต่ิดต่ามีคำว้บัคำุมี และการป็ระเมีินผลออกจาก
กันเพี่�อให้เกิดการต่รว้จสุอบักันอย่่างเหมีาะสุมี ทีำาให้เกิดคำว้ามี
โป็ร่งใสุในการป็ฏิบััต่ิงาน ป็�องกันการกระทีำาที้�ไมี่สุุจริต่ หล้กเล้�ย่ง
การละเมีิดลิข็สุิทีธุ์ิ์ และการละเมีิดทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็องบัุคำคำล
อ่�น แต่่ป็กป็�องดูแลทีรัพีย่์สุินทีางป็ัญญาข็องบัริษััทีฯ ไมี่ให้เสุ้ย่หาย่
แต่่ก่อเกิดป็ระโย่ชน์สุูงสุุด มี้การให้คำว้ามีสุำาคำัญข็องข็้อมีูลสุ่ว้น
บัุคำคำลและสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชนอย่่างรอบัด้าน รว้มีถื่งมี้มีาต่รการต่่อ
ต่้านการทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน จ่งมี้การกำาหนดข็ั�นต่อนการป็ฏิบััต่ิงาน
ในแต่่ละธุ์ุรกรรมี โดย่คำำาน่งถื่งผลป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ เป็็นหลัก

2. บัริษััทีฯ ได้เล็งเห็นคำว้ามีสุำาคัำญในการพีัฒนาระบับัสุารสุนเทีศ
และนโย่บัาย่การรักษัาคำว้ามีป็ลอดภัย่ในด้าน IT (Information 
Technology) ในการป็�องกันข็้อมีูลจากภัย่คำุกคำามีภาย่นอก โดย่
มี้ระบับัคำว้บัคุำมีเพี่�อป็�องกันคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องระบับัเทีคำโนโลย่้
สุารสุนเทีศ ท้ี�รัดกุมี เหมีาะสุมี และม้ีป็ระสุิทีธุ์ิภาพี เพ่ี�อให้ข็้อมูีล
ข็องบัริษััทีฯ ม้ีคำว้ามีถืูกต่้อง สุมีบัูรณ์ทีันสุมีัย่ และม้ีข็้อมีูลอย่่าง
เพี้ย่งพีอต่่อการต่ัดสุินใจข็องผู้บัริหาร และคำณะกรรมีการบัริษััที

3. บัริษััทีฯ ได้ต่ิดต่ามีผลการดำาเนินงานเป็รีย่บัเที้ย่บักับัเป็�าหมีาย่
ที้�กำาหนดไว้้เป็็นป็ระจำาทีุกไต่รมีาสุ ในกรณ้ที้�ผลการดำาเนินงาน
ต่่างจากเป็�าหมีาย่ที้�ได้กำาหนดไว้้อย่่างมี้นัย่สุำาคำัญ ทีางผู้บัริหาร
จะมีอบัหมีาย่ให้ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในดำาเนินการต่รว้จสุอบัหา
สุาเหตุ่ที้�ทีำาให้ผลการดำาเนินงานต่�ำากว้่าเป็�าหมีาย่และจัดทีำาข็้อ
เสุนอแนะ เพี่�อหาแนว้ทีางแก้ไข็ และราย่งานให้คำณะกรรมีการ
บัริษััทีทีราบัต่่อไป็

นอกจากน้� คำณะกรรมีการบัริษััที ได้มี้การป็ระเมีินคำว้ามีเพี้ย่งพีอ
ข็องระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในเป็็นป็ระจำาทีุกป็ี ต่ามีกรอบัการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ที้�อ้างอิงจาก COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
Way Commission) ซ่�งป็ระกอบัด้ว้ย่ 5 องคำ์ป็ระกอบัที้�มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์
กัน ดังน้�
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3. กี่ิจกี่รรมกี่�รคำวบัคำ้ม 
(Control Activities)

บัรษิัทัีฯ มีม้ีาต่รการคำว้บัคำมุีที้�เหมีาะสุมีและเพีย้่งพีอ มีก้ารแบัง่แย่ก
หน้าที้�คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องแต่่ละต่ำาแหน่งงานอย่่างชัดเจน และมี้คำู่มี่อ/
ข็ั�นต่อนการป็ฏิบััต่ิงานให้เหมีาะสุมีกับัโคำรงสุร้างข็องบัริษััทีฯ และการ
ป็ฏบิัตั่งิานในป็จัจบุันั รว้มีทีั�งมีก้ารสุอบัทีานผลการป็ฏบิัตั่งิานใหเ้ป็น็ไป็
ต่ามีกฎระเบั้ย่บั ข็้อบัังคำับั คำู่มี่ออำานาจดำาเนินการ และคำู่มี่อการป็ฏิบััต่ิ
งานต่่างๆ อย่่างสุมี�ำาเสุมีอ เพี่�อให้มีั�นใจว้่าการป็ฏิบััต่ิงานมี้ระบับัการ

คำว้บัคำุมีภาย่ในที้�เพี้ย่งพีอ เหมีาะสุมี และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี

4. ระบับัส�รสนิเทศิ และกี่�รสื�อส�รข�อมูล 
(Information and Communication) 

บัริษััทีฯ ได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อระบับัสุารสุนเทีศและการสุ่�อสุาร
ข็้อมีูล สุ่งเสุริมีและสุนับัสุนุนให้มี้การพีัฒนาระบับัอย่่างต่่อเน่�อง โดย่
บัริษััทีฯ ได้นำาเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศที้�ทีันสุมีัย่ และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี ให้
คำว้ามีสุำาคำัญต่่อมีาต่รการรักษัาคำว้ามีป็ลอดภัย่ข็องข็้อมีูลเพี่�อป็�องกัน
ข็อ้มีลูจากภยั่คำกุคำามีภาย่นอก มีร้ะบับัคำว้บัคำมุีการเข็า้ถืง่สุทิีธุ์กิารใชง้าน
ข็องระบับัเทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศที้�รัดกุมี เหมีาะสุมี และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี
สุอดคำล้องต่ามีมีาต่รฐาน ISO 27001 เพี่�อให้การป็ฏิบััต่ิงาน และ
การนำาข็้อมีูลที้�สุำาคำัญไป็ใช้ในการบัริหารจัดการข็้อมีูลข็องผู้บัริหาร หรือ
ผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ต่่างๆ มี้คำว้ามีคำรบัถื้ว้นถืูกต่้องอย่่างเพี้ย่งพีอภาย่ใน
เว้ลาที้�เหมีาะสุมี เพี่�อใช้ในการต่ัดสุินใจทีางธุ์ุรกิจ รว้มีทีั�งมี้การจัดให้
มี้ระบับั Intranet เพี่�อเป็็นช่องทีางการสุ่�อสุารภาย่ในบัริษััทีฯ ในการ
เผย่แพีร่นโย่บัาย่ กฎระเบั้ย่บัคำำาสุั�ง และคำู่มี่อการป็ฏิบััต่ิงาน รว้มีทีั�ง
ข็่าว้สุารต่่างๆ ได้อย่่างทีั�ว้ถื่ง นอกจากน้�บัริษััทีฯ ย่ังมี้หน่ว้ย่งานนัก
ลงทีุนสุัมีพีันธุ์์ซ่�งเป็็นหน่ว้ย่งานที้�ป็ระสุานงานกับันักลงทีุนต่่างๆ เพี่�อ
ให้ได้ข็้อมีูลเก้�ย่ว้กับัการดำาเนินงานและการลงทีุนข็องบัริษััทีฯ ด้ว้ย่ช่อง
ทีางการต่ิดต่่อรว้ดเร็ว้และเข็้าถื่งได้ง่าย่ เช่น Website ข็องบัริษััทีฯ, 
E-mail เป็็นต่้น

5. กี่�รติิดติ�มประเมินิผล  
(Monitoring Activities)

บัริษััทีฯ จัดให้มี้กระบัว้นการต่ิดต่ามีและป็ระเมีินผลการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในและผลการป็ฏิบััต่ิงานอย่่างต่่อเน่�อง เพี่�อให้มีั�นใจว้่าการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในข็องบัริษััทีฯ มี้คำว้ามีเพี้ย่งพีอและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี โดย่คำณะ
กรรมีการบัรษิัทัี ไดจ้ดัใหม้ีร้ะบับัการคำว้บัคำมุีภาย่ในที้�คำรอบัคำลมุีทีกุดา้น 
เช่น ด้านบััญชีและการเงิน การป็ฏิบััต่ิงาน การป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่/กฎ
ระเบั้ย่บั เทีคำโนโลย่้สุารสุนเทีศ และการดูแลทีรัพีย่์สุิน โดย่มีอบัหมีาย่
ให้หน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ในเป็็นผู้ดูแลรับัผิดชอบั และป็ระเมีินผล
การป็ฏิบััต่ิงานต่ามีแผนการต่รว้จสุอบัป็ระจำาป็ี เพี่�อให้มีั�นใจว้่าสุิ�งที้�
ต่รว้จพีบัจากการต่รว้จสุอบัหรือสุอบัทีานได้รับัการป็รับัป็รุงแก้ไข็อย่่าง
เหมีาะสุมีทีันที่ว้งที้

จากกรอบัการคำว้บัคำุมีภาย่ในข็้างต่้นน้� คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั 
ได้มี้การนำาเสุนอให้ที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที คำรั�งที้� 1/2565 เมี่�อ
ว้ันที้� 27 มีกราคำมี 2565 ที้�ผ่านมีา พีิจารณาป็ระเมีินระบับัการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในบัริษััทีฯ ซ่�งที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััทีได้มี้การป็ระเมีินระบับั
การคำว้บัคำุมีภาย่ในร่ว้มีกับัการสุอบัทีานข็้อมีูลจากฝ�าย่บัริหารแล้ว้ 
มีค้ำว้ามีเหน็ต่รงกบััคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัว้า่ ระบับัการคำว้บัคำมุีภาย่ในข็อง 
บัรษิัทัีฯ และบัรษิัทัีย่อ่ย่มีค้ำว้ามีเพีย้่งพีอ และเหมีาะสุมีกบััการดำาเนนิธุ์รุกจิ
ข็องบัริษััทีฯ โดย่บัริษััทีฯ ได้จัดให้มี้บัุคำลากรอย่่างเพี้ย่งพีอที้�จะดำาเนิน
การต่ามีระบับัไดอ้ย่า่งมีป้็ระสุทิีธุ์ภิาพี รว้มีทีั�งมีป้็ระสุทิีธุ์ผิลเพีย้่งพีอที้�จะ
ช่ว้ย่ป็�องกันทีรัพีย่์สุินข็องบัริษััทีฯ จากการที้�ผู้บัริหารนำาไป็ใช้โดย่มีิชอบั 
หรือโดย่ไมี่มี้อำานาจ มี้แนว้ทีางการบัริหารทีรัพีย่ากรบัุคำคำล ที้�สุอดคำล้อง
กับัมีาต่รการป็�องกันการทีุจริต่คำอร์รัป็ชัน มี้มีาต่รการการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในเพี่�อป็�องกันการให้สุินบันเจ้าหน้าที้�รัฐ รว้มีถื่งการทีำาธุ์ุรกรรมี
กับับัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้ง บัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้โย่งกัน หรือบัุคำคำลที้�อาจ
มี้คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ทีางธุ์ุรกิจอย่่างเพี้ย่งพีอแล้ว้ เน่�องจากมี้การต่รว้จสุอบั 
และป็ระเมีินผลคำว้ามีเพี้ย่งพีอข็องระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในเป็็นป็ระจำา
ทีุกป็ี ต่ามีรูป็แบับัและข็้อกำาหนดที้�สุำานักงานคำณะกรรมีการกำากับัหลัก
ทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ (ก.ล.ต่.) ได้กำาหนดไว้้ รว้มีถื่งต่ามีมีาต่รา 
123/5 แห่งพีระราชบััญญัต่ิป็ระกอบัรัฐธุ์รรมีนูญ ว้่าด้ว้ย่การป็�องกัน
และป็ราบัป็รามีการทีุจริต่ พี.ศ. 2542 (แก้ไข็เพีิ�มีเต่ิมี (ฉบัับัที้� 3) พี.ศ. 
2558) ทีั�งน้� ในการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จสุอบัภาย่ใน ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน
ได้มี้การสุอบัทีานและป็ระเมีินผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องหน่ว้ย่งานต่่างๆ 
ข็องบัริษััทีฯ เพี่�อให้มีั�นใจว้่าหน่ว้ย่งานเหล่านั�นมี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีระบับั
การคำว้บัคำุมีภาย่ในที้�บัริษััทีฯ ได้กำาหนดไว้้ และในกรณ้พีบัข็้อบักพีร่อง
ที้�มี้สุาระสุำาคำัญจะมี้การราย่งานให้คำณะกรรมีการบัริหาร คำณะกรรมีการ
ต่รว้จสุอบั และคำณะกรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่งทีราบัและพีิจารณา
สุั�งการแก้ไข็ 

นอกจากน้� ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััที สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด ซ่�ง
เป็็นผู้ต่รว้จสุอบังบัการเงินราย่ไต่รมีาสุและงบัการเงินป็ระจำาป็ี 2564 
ได้ทีำาการป็ระเมีินและให้คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับับัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ โดย่
ในรอบัป็ี 2564 ไมี่พีบัข็้อบักพีร่องที้�เป็็นสุาระสุำาคำัญซ่�งจะมี้ผลกระทีบัต่่อ
ผลการดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ 

ทีั�งน้� คำณะกรรมีการบัริษััที ได้มี้การแต่่งต่ั�ง นาย่ธุ์ีระศักดิ์ เป็ี�ย่มีสุุภัคำ
พีงศ์ ให้ดำารงต่ำาแหน่งผู้อำานว้ย่การฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในข็องบัริษััทีฯ 
ต่ั�งแต่่ว้ันที้� 1 มีกราคำมี 2554 เน่�องจากมี้ป็ระสุบัการณ์ในการป็ฏิบััต่ิ
งานด้านการต่รว้จสุอบัภาย่ใน ในธุ์ุรกิจมีาเป็็นระย่ะเว้ลานาน อ้กทีั�ง
เคำย่เข็้ารับัการอบัรมีในหลักสุูต่รที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการป็ฏิบััต่ิงานด้าน
การต่รว้จสุอบัภาย่ใน จ่งมี้คำว้ามีเข็้าใจในกิจกรรมีและการดำาเนินงาน
ข็องบัริษััทีฯ เป็็นอย่่างด้ รว้มีถื่งการผ่านข็ั�นต่อนการพีิจารณาคำัดเล่อก 
ผู้ที้�มี้คำว้ามีเหมีาะสุมีในการทีำาหน้าที้�ผู้ต่รว้จสุอบัภาย่ในจากคำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบั 

อย่่างไรก็ต่ามี บัริษััทีฯ ย่ังคำงให้คำว้ามีสุำาคำัญต่่อข็้อเสุนอแนะ ข็้อคำิด
เหน็จากผูสุ้อบับัญัช ีคำณะกรรมีการบัรหิารคำว้ามีเสุ้�ย่ง และคำณะกรรมีการ
ต่รว้จสุอบั ในการพีัฒนาระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในให้มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีและ
ป็ระสุิทีธุ์ิผลย่ิ�งข็่�น เพี่�อให้บัรรลุเป็�าหมีาย่ข็องบัริษััทีฯ อย่่างมี้คำุณภาพี



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

164 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

9.2 ร�ยกี่�รระห่ว่�งกี่ันิ
บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ได้มี้การต่กลงเข็้าทีำาราย่การระหว้่างกันกับับัุคำคำลและนิต่ิบัุคำคำลที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้ง โดย่ราย่การดังกล่าว้เป็็นราย่การ

ธุ์ุรกิจป็กต่ิข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ และเป็็นไป็ต่ามีเงื�อนไข็การคำ้าทีั�ว้ไป็

ม�ติรกี่�รห่รอืขั�นิติอนิกี่�รอนิ้มัติิกี่�ร
ทำ�ร�ยกี่�รระห่ว่�งกี่ันิ

คำณะกรรมีการบัริษััที ได้พีิจารณาราย่การที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้ง
ทีางผลป็ระโย่ชน์ หรือราย่การที้�เก้�ย่ว้โย่งกัน หรือราย่การระหว้่างกัน
อย่่างเหมีาะสุมี ภาย่ใต่้กรอบัจริย่ธุ์รรมีที้�ด้ โดย่ผ่านการกลั�นกรอง
จากคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั เพี่�อให้สุอดคำล้องกับัข็้อกำาหนดข็องคำณะ
กรรมีการกำากับัหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ และต่ลาดหลักทีรัพีย่์
แห่งป็ระเทีศไทีย่ รว้มีถื่งมีาต่รฐานบััญชีที้�กำาหนดโดย่สุภาว้ิชาชีพีบััญช ี
ต่ลอดจนพีจิารณาการเป็ดิเผย่ข็อ้มีลูการทีำาราย่การที้�อาจมีค้ำว้ามีข็ดัแย่ง้
ทีางผลป็ระโย่ชน์ต่่อสุาธุ์ารณชนให้มี้คำว้ามีถืูกต่้องและคำรบัถื้ว้น โดย่ให้
ฝ�าย่จัดการมี้อำานาจเข็้าทีำาราย่การระหว้่างกันที้�มี้เงื�อนไข็การคำ้าทีั�ว้ไป็ 
ฝ�าย่จัดการสุามีารถืทีำาธุ์ุรกรรมีดังกล่าว้ ด้ว้ย่อำานาจต่่อรองทีางการคำ้า
ที้�ป็ราศจากอิทีธุ์ิพีลในการที้�ต่นมี้สุถืานะเป็็นกรรมีการ ผู้บัริหาร หรือ
บัุคำคำลที้�มี้คำว้ามีเก้�ย่ว้ข็้อง โดย่ใช้ราคำาที้�ยุ่ต่ิธุ์รรมี เหมีาะสุมี เสุมี่อนการ
ทีำาราย่การกับับัุคำคำลภาย่นอก  

คำว�มสมเห่ติ้สมผลของร�ยกี่�ร
โดย่ข็ั�นต่อนการอนุมีัต่ิการทีำาราย่การระหว้่างกันนั�น บัริษััทีฯ 

จะย่่ดแนว้ป็ฏิบััต่ิเช่นเด้ย่ว้กันกับัการทีำาราย่การอ่�นๆ ทีั�ว้ไป็ โดย่มี้การ
กำาหนดอำานาจข็องผูม้ีสุ้ทิีธุ์อินมุีตั่ติ่ามีว้งเงนิที้�กำาหนด นอกจากนั�น คำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัย่ังทีำาหน้าที้�เป็็นผู้สุอบัทีาน การทีำาราย่การระหว้่าง
กันข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่กับับัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้อง และบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้
โย่งกันเป็็นป็ระจำาทีุกไต่รมีาสุ เพี่�อข็จัดคำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์
อย่่างรอบัคำอบั โดย่ย่่ดถื่อป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ โดย่รว้มีเป็็นสุำาคำัญ ซ่�ง
มี้คำว้ามีเห็นว้่า ราย่การระหว้่างกันที้�เกิดข็่�น ในป็ี 2564 นั�น เป็็นราย่การ
ทีางการคำ้าป็กต่ิที้�มี้เงื�อนไข็การคำ้าทีั�ว้ไป็ โดย่เป็็นราคำาต่ลาดที้�มี้เงื�อนไข็
การคำ้าและราคำาที้�ยุ่ต่ิธุ์รรมีเหมีาะสุมี ซ่�งได้ผ่านการอนุมีัต่ิจากการฝ�าย่
จัดการหรือคำณะกรรมีการบัริษััทีก่อนทีำาราย่การ ทีั�งน้� สุำาหรับังว้ดบััญชี
ราย่ป็ีสุิ�นสุุด ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 และ 2563 บัริษััทีฯ และบัริษััที
ย่่อย่ มี้ราย่การระหว้่างกัน โดย่ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ ได้เป็ิดเผย่ไว้้
ในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการเงินที้�ต่รว้จสุอบั และคำณะกรรมีการต่รว้จ
สุอบัซ่�งเป็็นกรรมีการอิสุระทีำาหน้าที้�สุอบัทีานแล้ว้และมี้คำว้ามีเห็นว้่า
ราย่การระหว้่างกัน เป็็นไป็ในทีางการคำ้าป็กต่ิมี้คำว้ามีจำาเป็็นและสุมี
เหตุ่สุมีผล ต่ลอดจนเป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อบัริษััทีฯ และมี้เงื�อนไข็การคำ้า
ต่่างๆ เป็็นป็กต่ิข็องธุ์ุรกิจ

กี่�รทำ�ร�ยกี่�รระห่ว่�งกี่นัิในิอนิ�คำติ
ราย่การระหว้่างกันข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ในอนาคำต่ จะเป็็น

ราย่การที้�เกิดจากการป็ระกอบัธุ์ุรกิจต่ามีป็กต่ิ การให้คำว้ามีช่ว้ย่เหล่อ
ทีางการเงินในอนาคำต่จะย่ังคำงมี้อยู่่ต่ามีคำว้ามีจำาเป็็นและเหมีาะสุมี 
นโย่บัาย่การคำิดราคำาระหว้่างกันกำาหนดโดย่คำำาน่งถื่งคำว้ามีสุมีเหตุ่
สุมีผล คำว้ามีเหมีาะสุมี และป็ระโย่ชน์ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่เป็็น
สุำาคำัญ รว้มีทีั�งมี้คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัให้คำว้ามีเห็นในการทีำาราย่การ
ดังกล่าว้

ทีั�งน้�  ราย่การระหว้่างกันที้�อาจเกิดข็่�นในอนาคำต่นั�น คำณะ
กรรมีการจะย่่ดถื่อและป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎข็้อบัังคำับัข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์
แห่งป็ระเทีศไทีย่ หรือหน่ว้ย่งานกำากับัดูแลอ่�นในเรื�องราย่การระหว้่าง
กันอย่่างเคำร่งคำรัด และคำำาน่งถื่งคำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผล คำว้ามีเหมีาะสุมี 
ในเงื�อนไข็ทีางการคำ้า เพี่�อให้ผู้ถื่อหุ้นและผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่ได้รับั
การดูแลผลป็ระโย่ชน์อย่่างเป็็นธุ์รรมีและเที่าเที้ย่มีกันต่ามีนโย่บัาย่
การกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ แต่่อย่่างไรก็ต่ามี การทีำาราย่การระหว้่างกัน
ที้�เกิดข็่�นในอนาคำต่จะต่้องเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รการหรือข็ั�นต่อนการอนุมีัต่ิ
ที้�ได้กล่าว้ไว้้แล้ว้ข็้างต่้น
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165ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ร�ยกี่�รระห่ว่�งกี่ันิในิปีปัจจ้บัันิและปีที�ผ่�นิม�
ในป็ี 2564 และ 2563 บัริษััทีฯ บัริษััทีย่่อย่ และบัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องมี้การทีำาราย่การระหว้่างกัน ต่ามีที้�ได้มี้การเป็ิดเผย่ไว้้ในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบั 

งบัการเงิน ข็้อ 6. ราย่การธุ์ุรกิจกับับัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน สุามีารถืสุรุป็ได้ดังน้�

 บรษัิัทท่�เก่�ยวข็้อง /
 คำว�มสัมพัื่นิธุก์ับบรษัิัทฯ

 ลักษัณะ 
ร�ยก�ร

 
 31 ธันัวาคม 2564

 (ล้้านบาท)
 31 ธุนัิว�คำม 2563

 (ล้้านบาท)  เหติุผลและคำว�มจำ�เป็นิ 
ข็องก�รทำ�ร�ยก�ร /  

เงื�อนิไข็ก�รกำ�หนิดำร�คำ�
 งบก�รเงนิิ

เฉพื่�ะ
 งบก�รเงนิิ

 รวม
 งบก�รเงนิิ

เฉพื่�ะ
 งบก�รเงนิิ

 รวม

1.  บัริษััที ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์ จำากัด / 
มี้ผู้บัริหารร่ว้มีกัน

 1. ข็าย่
2. ซื�อ
3. ราย่ได้คำ่าเช่า
4. ราย่ได้อ่�น
5. คำ่าเช่า
6. คำ่าใช้จ่าย่

-
-
-

0.48
2.03

-

343.89
524.25

0.60
15.91

-
7.75

-
-
-

0.69
-

2.13

460.95
621.93

0.60
24.17

-
7.89

- เป็็นบัริษััทีที้�ข็าย่ไก่เน่�อ / กำาหนดราคำา
ต่ามีสุัญญา โดย่อิงราคำาต่ลาด
- เป็็นบัริษััทีที้�ให้บัริการเช่าสุำานักงาน / 
กำาหนดราคำาโดย่ผู้ป็ระเมีินอิสุระ

2.  บัริษััที กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า  
จำากัด/ มี้ผู้บัริหารร่ว้มีกัน

 1. ข็าย่
2. ซื�อ

-
-

49.23
2,247.10

-
-

38.40
2,114.98

เป็็นบัริษััทีที้�มี้คำว้ามีชำานาญด้านการ
จัดหาว้ัต่ถืุดิบัข็้าว้โพีดในการผลิต่อาหาร
สุัต่ว้์ / กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

3.  บัริษััที เอ็มี.เคำ.เอสุ. คำอนโดทีาว้น์  
จำากัด/ มี้ผู้บัริหารร่ว้มีกัน

 1. ราย่ได้อ่�น 
2. คำ่าใช้จ่าย่

2.01
0.07

2.01
0.07

2.30
0.08

2.31
0.08

 เป็็นบัริษััทีที้�ให้บัริการเช่าที้�พีัก / 
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

4.  บัริษััที แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด เซอร์ว้ิสุเซสุ  
(ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด/ บัริษััทีร่ว้มี

 1. ข็าย่ 1,693.84 1,693.84 1,883.01 1,883.01 เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่ /
กำาหนดราคำาต่ามีสุัญญาโดย่อิง 
ราคำาต่ลาด

5.  บัริษััที จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่)  
จำากัด/ บัริษััทีร่ว้มี

1. ข็าย่ - 3,358.34 - 4,147.74  เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อไก่เน่�อ / กำาหนดราคำา
ต่ามีสุัญญาโดย่อิงราคำาต่ลาด

6.  Nichirei Food Inc. / 
บัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้อง โดย่เป็็นผู้ถื่อหุ้น 
ราย่ใหญ่ข็องบัริษััทีร่ว้มี

 1. ข็าย่
2. ราย่ได้อ่�น

800.97
0.01

800.97
0.01

498.24
0.08

498.24
0.08

 เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ / 
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

7.  KEYSTONE FOODS(AP) LTD. / 
บัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีร่ว้มี  
โดย่มี้บัริษััทีใหญ่ร่ว้มีกับับัริษััทีร่ว้มี

 1. ข็าย่ 610.74 610.74 585.52 585.52  เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ / 
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

8.  บัริษััที สุุรพีลฟู�ดสุ์ จำากัด (มีหาชน) /
บัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีร่ว้มี โดย่เป็็น 
ผู้ถื่อหุ้นข็อง บัจก.สุุรพีลนิชิเร ฟู�ดสุ์

1. ข็าย่ 1.82 1.82 0.47 0.47  เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่ /
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

9.  บัริษััที สุุรพีลนิชิเร ฟู�ดสุ์
บัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีร่ว้มี โดย่มี้ 
บัริษััทีใหญ่ร่ว้มีกับับัริษััทีร่ว้มี

1. ข็าย่ 14.49 14.49 - - เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่ /
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

10. MCKEY FOOD (CHINA) 1. ข็าย่ 12.78 12.78 14.53 14.53 เป็็นบัริษััทีที้�ซื�อสุินคำ้าเน่�อไก่แป็รรูป็ / 
กำาหนดราคำาต่ามีราคำาต่ลาด

11. บัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน / 
กรรมีการและผู้ถื่อหุ้น  
และบัุคำคำลซ่�งมี้คำว้ามีเก้�ย่ว้ข็้อง 
กับักรรมีการและผู้ถื่อหุ้น

1. ดอกเบั้�ย่จ่าย่ 68.75 107.49 68.86 108.47 การให้คำว้ามีช่ว้ย่เหล่อทีางด้านการเงิน
จากบัุคำคำลที้�เก้�ย่ว้ข็้องเพี่�อเสุริมีสุภาพี
คำล่องให้กับับัริษััทีฯ โดย่ไมี่มี้หลักทีรัพีย่์
คำำ�าป็ระกันมี้คำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผลและเป็็น
ป็ระโย่ชน์ต่่อบัริษััทีฯ
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166 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

 ร�ยง�นิคำว�มรบััผิดชอบัของคำณะกี่รรมกี่�ร 
ติ่อร�ยง�นิท�งกี่�รเงนิิ

 นิ�ยวิรชั  ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
กรรมีการผู้จัดการ

 นิ�ยแพทย์อนิันิติ์  ศิิรมิงคำลเกี่ษัม
ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร

คำณะกรรมีการบัรษิัทัี จเีอฟพีท้ี ้จำากดั (มีหาชน) เป็น็ผูร้บััผดิชอบัต่อ่
งบัการเงนิเฉพีาะกจิการ และงบัการเงนิรว้มีข็องบัรษิัทัีฯ และบัรษิัทัีย่อ่ย่ 
รว้มีถื่งข็้อมีูลสุารสุนเทีศทีางการเงินที้�แสุดงในราย่งานป็ระจำาป็ี โดย่
งบัการเงินดังกล่าว้ ได้จัดทีำาข็่�นต่ามีมีาต่รฐานการบััญชี มีาต่รฐาน
การราย่งานทีางการเงิน รว้มีถื่งการต่้คำว้ามีและแนว้ป็ฏิบััต่ิทีางบััญชีที้�
ป็ระกาศใช้โดย่สุภาว้ิชาชีพีบััญชี กฎระเบั้ย่บัและป็ระกาศคำณะกรรมีการ
กำากับัหลักทีรัพีย่์ และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง และต่ามีหลักการ
บัญัชทีี้�รบััรองทีั�ว้ไป็ข็องป็ระเทีศไทีย่ ซ่�งถือ่ป็ฏบิัตั่อิย่า่งสุมี�ำาเสุมีอและใช้
ดลุย่พีนิจิอย่า่งระมีดัระว้งัและป็ระมีาณการที้�ดท้ี้�สุดุในการจดัทีำา รว้มีทีั�ง
มี้การเป็ิดเผย่ข็้อมีูลที้�สุำาคำัญอย่่างเพี้ย่งพีอในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการ
เงิน เพี่�อให้เป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อผู้ถื่อหุ้นและนักลงทีุนทีั�ว้ไป็อย่่างโป็ร่งใสุ 

คำณะกรรมีการบัริษััที ได้จัดให้มี้และดำารงรักษัาไว้้ซ่�งคำว้ามี
สุำาคำัญข็องระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในที้�เหมีาะสุมีและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล
อย่่างเพี้ย่งพีอ เพี่�อให้มีั�นใจได้อย่่างมี้เหตุ่ผลว้่า การบัันที่กข็้อมีูล
ทีางบััญชีมี้คำว้ามีถืูกต่้อง คำรบัถื้ว้น และเพี้ย่งพีอที้�จะดำารงรักษัาไว้้ซ่�ง
สุินทีรัพีย่์ และเพี่�อให้ทีราบัจุดอ่อนเพี่�อป็�องกันไมี่ให้เกิดการทีุจริต่
หรือการดำาเนินการที้�ผิดป็กต่ิอย่่างมี้สุาระสุำาคำัญ รว้มีถื่งการให้คำว้ามี
สุำาคำัญต่่อคำว้ามีซื�อสุัต่ย่์สุุจริต่และจริย่ธุ์รรมีในการดำาเนินธุ์ุรกิจ อ้กทีั�ง 
พีิจารณาหรือไต่ร่ต่รองและว้ิเคำราะห์ผลกระทีบัคำว้ามีเสุ้�ย่งนั�นๆ เพี่�อ
กำาหนดมีาต่รการจัดการลดคำว้ามีเสุ้�ย่งให้อยู่่ระดับัที้�เหมีาะสุมี และ
ต่ิดต่ามีผลอย่่างสุมี�ำาเสุมีอ 

ในการน้� คำณะกรรมีการบัรษิััที ได้มี้การแต่่งต่ั�งคำณะกรรมีการต่รว้จ
สุอบั เพี่�อทีำาหน้าที้�สุอบัทีานนโย่บัาย่การบััญชี และคำุณภาพีข็องราย่งาน
ทีางการเงิน สุอบัทีานระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน การต่รว้จสุอบัภาย่ใน 
ต่ลอดจนพีิจารณาการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลราย่การเก้�ย่ว้โย่งกัน และราย่การ
ที้�อาจมีค้ำว้ามีข็ดัแย่ง้ทีางผลป็ระโย่ชน ์โดย่คำว้ามีเหน็ข็องคำณะกรรมีการ
ต่รว้จสุอบั ได้ให้คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัเรื�องดังกล่าว้ป็รากฏในราย่งานข็อง
คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ซ่�งได้แสุดงไว้้ในราย่งานป็ระจำาป็ี แบับั 56-1 
One Report แล้ว้

งบัการเงินเฉพีาะกิจการ และงบัการเงินรว้มีข็องบัริษััทีฯ และ
บัริษััทีย่่อย่ ได้รับัการต่รว้จสุอบัโดย่ผู้สุอบับััญชีข็องบัริษััทีฯ คำ่อ บัริษััที 
สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด ในการต่รว้จสุอบันั�น ผู้สุอบับััญชีได้ต่รว้จ
สุอบัและแสุดงคำว้ามีเห็นต่่องบัการเงินข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ 
ไว้้ในราย่งานข็องผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่

คำณะกรรมีการบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) มี้คำว้ามีเห็นว้่า 
ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในข็องบัริษััทีฯ โดย่รว้มีมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีอย่่าง
เพี้ย่งพีอ สุามีารถืสุร้างคำว้ามีเชื�อมีั�นอย่่างมี้เหตุ่ผลได้ว้่า งบัการเงิน
ข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) และงบัการเงินรว้มีข็องบัริษััทีฯ 
และบัริษััทีย่่อย่ สุำาหรับัป็ีสุิ�นสุุดว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 มี้คำว้ามี
น่าเชื�อถื่อได้ โดย่ถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานการบััญชีที้�รับัรองทีั�ว้ไป็ และ
ป็ฏิบััต่ิถืูกต่้องต่ามีกฎหมีาย่และกฎระเบั้ย่บัที้�เก้�ย่ว้ข็้อง



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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170 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

เสนิอ ผู�ถืือห่้�นิและคำณะกี่รรมกี่�ร บัรษัิัท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ)

 ร�ยง�นิของผู�สอบับััญชีรบััอนิ้ญ�ติ

คำว�มเห่็นิ

ข็้าพีเจ้าได้ต่รว้จสุอบังบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการ
ข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน)และบัริษััทีย่่อย่ (กลุ่มีบัริษััที) และ
ข็องเฉพีาะบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) (บัริษััที) ต่ามีลำาดับั ซ่�ง
ป็ระกอบัด้ว้ย่งบัแสุดงฐานะการเงินรว้มีและงบัแสุดงฐานะการเงิน
เฉพีาะกิจการ ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 งบักำาไรข็าดทีุนเบั็ดเสุร็จรว้มี
และงบักำาไรข็าดทีุนเบั็ดเสุร็จเฉพีาะกิจการ งบัแสุดงการเป็ล้�ย่นแป็ลง
สุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้นรว้มีและงบัแสุดงการเป็ล้�ย่นแป็ลงสุ่ว้นข็องผู้ถื่อหุ้น
เฉพีาะกิจการ และงบักระแสุเงินสุดรว้มีและงบักระแสุเงินสุดเฉพีาะ
กิจการสุำาหรับัป็ีสุิ�นสุุดว้ันเด้ย่ว้กัน และหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการ
เงินรว้มีและหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการเงินเฉพีาะกิจการ รว้มีถื่งสุรุป็
นโย่บัาย่การบััญชีที้�สุำาคำัญ 

ข็้าพีเจ้าเห็นว้่า งบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการข็้าง
ต่้นน้�แสุดงฐานะการเงินรว้มีและฐานะการเงินเฉพีาะกิจการข็องบัริษััที 
จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) และบัริษััทีย่่อย่ และข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ 
จำากัด (มีหาชน) ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 และผลการดำาเนินงานรว้มี
และผลการดำาเนินงานเฉพีาะกิจการและกระแสุเงินสุดรว้มีและกระแสุ
เงินสุดเฉพีาะกิจการ สุำาหรับัป็ีสุิ�นสุุดว้ันเด้ย่ว้กันโดย่ถืูกต่้องต่ามีที้�คำว้ร
ในสุาระสุำาคำัญต่ามีมีาต่รฐานการราย่งานทีางการเงิน

เกี่ณฑ์์ในิกี่�รแสดงคำว�มเห่็นิ

ข็า้พีเจา้ไดป้็ฏบิัตั่งิานต่รว้จสุอบัต่ามีมีาต่รฐานการสุอบับัญัช ีคำว้ามี
รับัผิดชอบัข็องข็้าพีเจ้าได้กล่าว้ไว้้ในว้รรคำคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องผู้สุอบั
บััญชีต่่อการต่รว้จสุอบังบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการ
ในราย่งานข็องข็้าพีเจ้า ข็้าพีเจ้ามี้คำว้ามีเป็็นอิสุระจากกลุ่มีบัริษััทีและ
บัรษิัทัีฯ ต่ามีข็อ้กำาหนดจรรย่าบัรรณข็องผูป้็ระกอบัว้ชิาชพีีบัญัชทีี้�กำาหนด
โดย่สุภาว้ชิาชพีีบัญัช ีในสุว่้นที้�เก้�ย่ว้ข็อ้งกบััการต่รว้จสุอบังบัการเงนิรว้มี
และงบัการเงนิเฉพีาะกจิการ และข็า้พีเจา้ไดป้็ฏบิัตั่ติ่ามีคำว้ามีรบััผดิชอบั
ด้านจรรย่าบัรรณอ่�น ๆ  ซ่�งเป็็นไป็ต่ามีข็้อกำาหนดเหล่าน้� ข็้าพีเจ้าเชื�อว้่า
หลกัฐานการสุอบับัญัชทีี้�ข็า้พีเจา้ไดร้บััเพีย้่งพีอและเหมีาะสุมีเพี่�อใชเ้ป็น็
เกณฑ์ในการแสุดงคำว้ามีเห็นข็องข็้าพีเจ้า

เรื�องสำ�คำัญในิกี่�รติรวจสอบั

เรื�องสุำาคำัญในการต่รว้จสุอบัคำ่อเรื�องต่่าง ๆ  ที้�มี้นัย่สุำาคำัญที้�สุุดต่ามี
ดลุย่พีนิจิเย่้�ย่งผูป้็ระกอบัว้ชิาชพีีข็องข็า้พีเจา้ในการต่รว้จสุอบังบัการเงนิ
รว้มีและงบัการเงนิเฉพีาะกจิการสุำาหรบัังว้ดป็จัจบุันั ข็า้พีเจา้ไดน้ำาเรื�อง
เหลา่น้�มีาพีจิารณาในบัรบิัทีข็องการต่รว้จสุอบังบัการเงนิรว้มีและงบัการ
เงินเฉพีาะกิจการโดย่รว้มีและในการแสุดงคำว้ามีเห็นข็องข็้าพีเจ้า ทีั�งน้�
ข็้าพีเจ้าไมี่ได้แสุดงคำว้ามีเห็นแย่กต่่างหากสุำาหรับัเรื�องเหล่าน้�

1.   คำ่�เผื�อผลข็�ดำทุนิดำ้�นิเคำรดำิติท่�คำ�ดำว่�จะเกิดำข็้�นิ

คำ่าเผ่�อผลข็าดทีุนด้านเคำรดิต่ที้�คำาดว้่าจะเกิดข็่�นเป็็นเรื�องสุำาคำัญที้�
ผู้บัริหารจำาเป็็นต่้องใช้ดุลย่พีินิจในการป็ระมีาณการคำ่าเผ่�อผลข็าดทีุน 
อตั่ราคำว้ามีเสุย้่หาย่ที้�คำาดว้า่จะเกดิข็่�นและการคำาดการณเ์ก้�ย่ว้กบััคำว้ามี
สุามีารถืในการชำาระหน้�ในอนาคำต่ข็องลูกหน้� ราย่การดังกล่าว้มี้สุาระ
สุำาคำัญต่่องบัการเงินและป็ระกอบัด้ว้ย่การใช้ดุลย่พีินิจและสุมีมีต่ิฐาน
โดย่ผู้บัริหาร ดังนั�นข็้าพีเจ้าเห็นว้่าเรื�องดังกล่าว้เป็็นเรื�องสุำาคำัญในการ
ต่รว้จสุอบั ทีั�งน้�นโย่บัาย่การบััญชีสุำาหรับัคำ่าเผ่�อผลข็าดทีุนด้านเคำรดิต่
ที้�คำาดว้่าจะเกิดข็่�นและราย่ละเอ้ย่ดข็องคำ่าเผ่�อผลข็าดทีุนด้านเคำรดิต่
ที้�คำาดว้่าจะเกิดข็่�นได้เป็ิดเผย่ไว้้ในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการเงินข็้อที้� 
5.2 และ 9

ก�รติอบสนิองคำว�มเส่่ยงโดำยผู้สอบบัญช่

ข็้าพีเจ้าได้ป็ระเมีินว้ิธุ์ีการและสุมีมีต่ิฐาน ที้�ฝ�าย่บัริหารใช้ในการ
พีิจารณาคำ่าเผ่�อผลข็าดทีุนด้านเคำรดิต่ที้�คำาดว้่าจะเกิดข็่�นโดย่ทีำาคำว้ามี
เข็้าใจเกณฑ์ที้�ใช้ในการพีิจารณา สุอบัทีานคำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผลข็อง
สุมีมีต่ิฐานและสุุ่มีทีดสุอบัข็้อมีูลที้�นำามีาใช้ป็ระกอบัการพีิจารณา ต่รว้จ
สุอบัสุถืานะคำงคำ้างข็องลูกหน้�ทีดสุอบัการจัดกลุ่มีลูกหน้�ต่ามีว้ันที้�คำรบั
กำาหนดชำาระ พีิจารณาการรับัชำาระหน้�ภาย่หลังรอบัระย่ะเว้ลาราย่งาน 
และลูกหน้�ที้�มี้การดำาเนินคำด้ทีางกฎหมีาย่ เพี่�อพีิจารณาถื่งข็้อบั่งชี�ข็อง
การด้อย่คำ่าเฉพีาะราย่และทีดสุอบัการคำำานว้ณคำ่าเผ่�อผลข็าดทีุนด้าน
เคำรดิต่ที้�คำาดว้่าจะเกิดข็่�น รว้มีถื่งต่รว้จสุอบัคำว้ามีเพี้ย่งพีอและเหมีาะ
สุมีข็องการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลในงบัการเงินต่ามีมีาต่รฐานการราย่งาน
ทีางการเงิน
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2.    คำ่�เผื�อก�รลดำมูลคำ่�สินิคำ้�คำงเหลือ

บัรษิัทัีฯ แสุดงมีลูคำา่สุนิคำา้คำงเหลอ่ต่ามีราคำาทีนุหรอืมีลูคำา่ที้�คำาดว้า่ 
จะได้รับัสุุทีธุ์ิแล้ว้แต่่ราคำาใดจะต่�ำากว้่า การป็ระมีาณการมีูลคำ่าสุุทีธุ์ิที้�
คำาดว้่าจะได้รับัข็องสุินคำ้าคำงเหล่อ จำาเป็็นต่้องอาศัย่ดุลย่พีินิจข็องฝ�าย่
บัริหาร ซ่�งอาจทีำาให้เกิดคำว้ามีเสุ้�ย่งเก้�ย่ว้กับัมีูลคำ่าข็องคำ่าเผ่�อการลด
ลงข็องมีูลคำ่าสุินคำ้าคำงเหล่อ ดังนั�นข็้าพีเจ้าจ่งถื่อเป็็นเรื�องสุำาคำัญในการ
ต่รว้จสุอบัข็องข็้าพีเจ้า ทีั�งน้� นโย่บัาย่การบััญชีและราย่ละเอ้ย่ดข็องคำ่า
เผ่�อการลดลงข็องมีูลคำ่าสุินคำ้า แสุดงไว้้ในหมีาย่เหตุ่ป็ระกอบังบัการ
เงินข็้อที้� 5.4 และ 10

ก�รติอบสนิองคำว�มเส่่ยงโดำยผู้สอบบัญช่

ข็้าพีเจ้าได้ป็ระเมีินว้ิธุ์ีการ และทีำาคำว้ามีเข็้าใจเกณฑ์ที้�ใช้ในการ
พีิจารณาคำ่าเผ่�อการลดลงข็องมีูลคำ่าสุินคำ้าคำงเหล่อ รว้มีถื่งสุอบัทีาน
คำว้ามีสุมี�ำาเสุมีอข็องการใช้เกณฑ์ดังกล่าว้ และได้ทีดสุอบัคำว้ามีถืูกต่้อง
ข็องป็ระมีาณการมีูลคำ่าสุุทีธุ์ิที้�คำาดว้่าจะได้รับั โดย่เป็รีย่บัเที้ย่บัต่้นทีุน
ข็องสุนิคำา้คำงเหลอ่กบััมีลูคำา่สุทุีธุ์ทิี้�คำาดว้า่จะไดร้บััข็องสุนิคำา้คำงเหลอ่ดงั
กล่าว้ ซ่�งรว้มีถื่งคำ่าใช้จ่าย่ในการข็าย่ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ทีดสุอบัคำว้ามีถืูกต่้อง
ข็องการคำำานว้ณต่ลอดจนสุุ่มีต่รว้จสุอบัเอกสุารป็ระกอบัราย่การข็าย่ที้�
เกดิข็่�นภาย่หลงัว้นัสุิ�นรอบัระย่ะเว้ลาราย่งานและเอกสุารอ่�นที้�เก้�ย่ว้ข็อ้ง 
รว้มีทีั�งป็ระเมีนิคำว้ามีเพีย้่งพีอและเหมีาะสุมีข็องการเป็ดิเผย่ข็อ้มีลูในงบั

การเงินต่ามีมีาต่รฐานการราย่งานทีางการเงิน

ข�อมูลอื�นิ

ผูบ้ัรหิารเป็น็ผูร้บััผดิชอบัต่อ่ข็อ้มีลูอ่�น ข็อ้มีลูอ่�นป็ระกอบัดว้้ย่ ข็อ้มีลู
ซ่�งรว้มีอยู่่ในราย่งานป็ระจำาป็ี แต่่ไมี่รว้มีถื่งงบัการเงินรว้มีและงบัการ
เงินเฉพีาะกิจการและราย่งานข็องผู้สุอบับััญชีที้�อยู่่ในราย่งานป็ระจำาป็ี
นั�น ข็้าพีเจ้าคำาดว้่าข็้าพีเจ้าจะได้รับัราย่งานป็ระจำาป็ีภาย่หลังว้ันที้�ใน
ราย่งานข็องผู้สุอบับััญชีน้�

คำว้ามีเห็นข็องข็้าพีเจ้าต่่องบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะ
กิจการไมี่คำรอบัคำลุมีถื่งข็้อมีูลอ่�นและข็้าพีเจ้าไมี่ได้ให้คำว้ามีเชื�อมีั�นต่่อ
ข็้อมีูลอ่�น

คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องข็้าพีเจ้าที้�เก้�ย่ว้เน่�องกับัการต่รว้จสุอบังบั
การเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการ คำ่อ การอ่านและพีิจารณาว้่า
ข็้อมีูลอ่�นมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งที้�มี้สุาระสุำาคำัญกับังบัการเงินรว้มีและงบัการ
เงินเฉพีาะกิจการหรือกับัคำว้ามีรู้ที้�ได้รับัจากการต่รว้จสุอบัข็องข็้าพีเจ้า 
หรือป็รากฏว้่าข็้อมีูลอ่�นมี้การแสุดงข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงอันเป็็น
สุาระสุำาคำัญหรือไมี่

เมี่�อข็้าพีเจ้าได้อ่านราย่งานป็ระจำาป็ีข็องกลุ่มีบัริษััที หากข็้าพีเจ้า
สุรุป็ได้ว้่ามี้การแสุดงข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงอันเป็็นสุาระสุำาคำัญ 
ข็า้พีเจา้ต่อ้งสุ่�อสุารเรื�องดงักลา่ว้กบััผูม้ีห้นา้ที้�ในการกำากบััดแูลเพี่�อใหผู้้
มีห้นา้ที้�ในการกำากบััดแูลดำาเนนิการแกไ้ข็ข็อ้มีลูที้�แสุดงข็ดัต่อ่ข็อ้เทีจ็จรงิ
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คำว�มรบััผิดชอบัของผู�บัรหิ่�รและผู�มีห่นิ��ที�ในิกี่�ร
กี่ำ�กี่ับัดูแลติ่องบักี่�รเงนิิ

ผู้บัริหารมี้หน้าที้�รับัผิดชอบัในการจัดทีำาและนำาเสุนองบัการเงิน
รว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการเหล่าน้� โดย่ถืูกต่้องต่ามีที้�คำว้รต่ามี
มีาต่รฐานการราย่งานทีางการเงิน และรับัผิดชอบัเก้�ย่ว้กับัการคำว้บัคำุมี
ภาย่ในที้�ผู้บัริหารพีิจารณาว้่าจำาเป็็นเพี่�อให้สุามีารถืจัดทีำางบัการเงิน
รว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการที้�ป็ราศจากการแสุดงข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อ
เที็จจริงอันเป็็นสุาระสุำาคำัญไมี่ว้่าจะเกิดจากการทีุจริต่หรือข็้อผิดพีลาด

ในการจัดทีำางบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการ ผู้บัริหาร
รับัผิดชอบัในการป็ระเมีินคำว้ามีสุามีารถืข็องกลุ่มีบัริษััทีและบัริษััทีฯ  
ในการดำาเนินงานต่่อเน่�อง เป็ิดเผย่เรื�องที้�เก้�ย่ว้กับัการดำาเนินงาน 
ต่่อเน่�อง (ต่ามีคำว้ามีเหมีาะสุมี) และการใช้เกณฑ์การบััญชีสุำาหรับัการ
ดำาเนินการต่่อเน่�องเว้้นแต่่ผู้บัริหารมี้คำว้ามีต่ั�งใจที้�จะเลิกกลุ่มีบัริษััที
และบัริษััทีฯ หรือหยุ่ดดำาเนินงานหรือไมี่สุามีารถืดำาเนินงานต่่อเน่�อง
ต่่อไป็ได้

ผู้มี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแลมี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแลกระบัว้นการ 
ในการจัดทีำาราย่งานทีางการเงินข็องกลุ่มีบัริษััทีและบัริษััทีฯ

คำว�มรบััผิดชอบัของผู�สอบับััญชีติ่อกี่�รติรวจ
สอบังบักี่�รเงนิิ

การต่รว้จสุอบัข็องข็้าพีเจ้ามี้ว้ัต่ถืุป็ระสุงคำ์เพี่�อให้ได้คำว้ามีเชื�อมีั�น
อย่่างสุมีเหตุ่สุมีผลว้่า งบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการโดย่
รว้มีป็ราศจากการแสุดงข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริง อันเป็็นสุาระสุำาคำัญ
หรือไมี่ ไมี่ว้่าจะเกิดจากการทีุจริต่หรือข็้อผิดพีลาด และเสุนอราย่งาน
ข็องผูสุ้อบับัญัช ีซ่�งรว้มีคำว้ามีเหน็ข็องข็า้พีเจา้อยู่ด่ว้้ย่ คำว้ามีเชื�อมีั�นอย่า่ง
สุมีเหตุ่สุมีผลคำ่อคำว้ามีเชื�อมีั�นในระดับัสุูงแต่่ไมี่ได้เป็็นการรับัป็ระกัน
ว้่าการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จสุอบัต่ามีมีาต่รฐานการสุอบับััญชีจะสุามีารถื
ต่รว้จพีบัข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงอันเป็็นสุาระสุำาคำัญที้�มี้อยู่่ได้เสุมีอไป็

ข็้อมีูลที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงอาจเกิดจากการทีุจริต่หรือข็้อผิดพีลาด
และถื่อว้่ามี้สุาระสุำาคำัญเมี่�อคำาดการณ์อย่่างสุมีเหตุ่สุมีผลได้ว้่าราย่การ
ที้�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงแต่่ละราย่การหรือทีุกราย่การรว้มีกันจะมี้ผลต่่อการ
ต่ัดสุินใจทีางเศรษัฐกิจข็องผู้ใช้งบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะ
กิจการจากการใช้งบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการเหล่าน้�
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นิ�ยนิรศิิ  เส�วลักี่ษัณ์สกี่้ล
ผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่ เลข็ท้ี� 5369 

กรุงเทีพีมีหานคำร 

ว้ันที้� 18 กุมีภาพีันธุ์์ 2565

ผู้สุอบับััญชีที้�รับัผิดชอบังานสุอบับััญชีและการนำาเสุนอ 
ราย่งานฉบัับัน้�คำ่อ  
 
บริษัท ส้ำานักงาน เอ เอ็ม ซีี จำากัด

• ได้รับัหลักฐานการสุอบับััญชีท้ี�เหมีาะสุมีอย่่างเพ้ีย่งพีอเก้�ย่ว้
กับัข็้อมีูลทีางการเงินข็องกิจการภาย่ในกลุ่มีหรือกิจกรรมีทีาง
ธุ์ุรกิจภาย่ในกลุ่มีบัริษััทีเพ่ี�อแสุดงคำว้ามีเห็นต่่องบัการเงินรว้มี 
ข็้าพีเจ้ารับัผิดชอบัต่่อการกำาหนดแนว้ทีาง การคำว้บัคำุมีดูแล 
และการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จสุอบักลุ่มีบัริษััที ข็้าพีเจ้าเป็็นผู้รับัผิด
ชอบัแต่่เพ้ีย่งผู้เด้ย่ว้ต่่อคำว้ามีเห็นข็องข็้าพีเจ้า

ข็้าพีเจ้าได้สุ่�อสุารกับัผู้มี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแลในเรื�องต่่างๆ  
ที้�สุำาคำัญซ่�งรว้มีถื่งข็อบัเข็ต่และช่ว้งเว้ลาข็อง การต่รว้จสุอบัต่ามีที้�ได้
ว้างแผนไว้้ ป็ระเด็นที้�มี้นัย่สุำาคำัญที้�พีบัจากการต่รว้จสุอบัรว้มีถื่งข็้อ
บักพีร่องที้�มี้นัย่สุำาคำัญในระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน หากข็้าพีเจ้าได้พีบั
ในระหว้่างการต่รว้จสุอบัข็องข็้าพีเจ้า

ข็้าพีเจ้าได้ให้คำำารับัรองแก่ผู้มี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแลว้่าข็้าพีเจ้า
ได้ป็ฏิบััต่ิต่ามีข็้อกำาหนดจรรย่าบัรรณที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัคำว้ามีเป็็นอิสุระ
และได้สุ่�อสุารกับัผู้มี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแลเก้�ย่ว้กับัคำว้ามีสุัมีพีันธุ์์
ทีั�งหมีดต่ลอดจนเรื�องอ่�น ซ่�งข็้าพีเจ้าเชื�อว้่ามี้เหตุ่ผลที้�บัุคำคำลภาย่นอก
อาจพีิจารณาว้่ากระทีบัต่่อคำว้ามีเป็็นอิสุระข็องข็้าพีเจ้าและมีาต่รการที้�
ข็้าพีเจ้าใช้เพี่�อป็�องกันไมี่ให้ข็้าพีเจ้าข็าดคำว้ามีเป็็นอิสุระ

จากเรื�องที้�สุ่�อสุารกับัผู้มี้หน้าที้�ในการกำากับัดูแล ข็้าพีเจ้าได้
พีิจารณาเรื�องต่่างๆ ที้�มี้นัย่สุำาคำัญมีากที้�สุุดในการต่รว้จสุอบังบัการเงิน
รว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการในงว้ดป็ัจจุบัันและกำาหนดเป็็นเรื�อง
สุำาคำัญในการต่รว้จสุอบั ข็้าพีเจ้าได้อธุ์ิบัาย่เรื�องเหล่าน้�ในราย่งานข็อง
ผู้สุอบับััญชีเว้้นแต่่กฎหมีาย่หรือข็้อบัังคำับัไมี่ให้เป็ิดเผย่ต่่อสุาธุ์ารณะ
เก้�ย่ว้กับัเรื�องดังกล่าว้ หรือในสุถืานการณ์ที้�ย่ากที้�จะเกิดข็่�น ข็้าพีเจ้า
พีิจารณาว้่าไมี่คำว้รสุ่�อสุารเรื�องดังกล่าว้ในราย่งานข็องข็้าพีเจ้าเพีราะ
การกระทีำาดังกล่าว้สุามีารถืคำาดการณ์ได้อย่่างสุมีเหตุ่สุมีผลว้่าจะมี้
ผลกระทีบัในทีางลบัมีากกว้่าผลป็ระโย่ชน์ต่่อสุ่ว้นได้เสุ้ย่สุาธุ์ารณะจาก
การสุ่�อสุารดังกล่าว้

ในการต่รว้จสุอบัข็องข็้าพีเจ้าต่ามีมีาต่รฐานการสุอบับััญชี ข็้าพีเจ้า
ใช้ดุลย่พีินิจและการสุังเกต่และสุงสุัย่เย่้�ย่งผู้ป็ระกอบัว้ิชาชีพีต่ลอดการ
ต่รว้จสุอบั การป็ฏิบััต่ิงานข็องข็้าพีเจ้ารว้มีถื่ง

• ระบัุและป็ระเมีินคำว้ามีเสุ้�ย่งจากการแสุดงข็้อมีูลท้ี�ข็ัดต่่อข็้อเที็จ
จริงอันเป็็นสุาระสุำาคัำญในงบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะ
กิจการ ไมี่ว้่าจะเกิดจากการทีุจริต่หรือข็้อผิดพีลาด ออกแบับั
และป็ฏิบััติ่งานต่ามีว้ิธุ์ี การต่รว้จสุอบัเพี่�อต่อบัสุนองต่่อคำว้ามี
เสุ้�ย่งเหล่านั�น และได้หลักฐานการสุอบับััญชีท้ี�เพี้ย่งพีอและ
เหมีาะสุมี เพี่�อเป็็นเกณฑ์ในการแสุดงคำว้ามีเห็นข็องข็้าพีเจ้า 
คำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�ไมี่พีบัข็้อมีูลท้ี�ข็ัดต่่อข็้อเที็จจริงอันเป็็นสุาระสุำาคำัญ 
ซ่�งเป็น็ผลมีาจากการทีจุรติ่จะสุงูกว้า่คำว้ามีเสุ้�ย่งท้ี�เกดิจากข็อ้ผดิ
พีลาด เน่�องจากการทุีจริต่อาจเก้�ย่ว้กับั การสุมีรู้ร่ว้มีคำิด การ
ป็ลอมีแป็ลงเอกสุารหลักฐาน การตั่�งใจละเว้้นการแสุดงข็้อมีูล 
การแสุดงข็้อมีูลท้ี�ไมี่ต่รงต่ามีข็้อเที็จจริงหรือการแทีรกแซงการ
คำว้บัคำุมีภาย่ใน

• ทีำาคำว้ามีเข็้าใจในระบับัการคำว้บัคุำมีภาย่ในท้ี�เก้�ย่ว้ข็้องกับั
การต่รว้จสุอบั เพี่�อออกแบับัว้ิธุ์ีการต่รว้จสุอบัท้ี�เหมีาะสุมีกับั
สุถืานการณ์ แต่่ไมี่ใช่เพ่ี�อวั้ต่ถืุป็ระสุงคำ์ในการแสุดงคำว้ามีเห็น
ต่่อคำว้ามีม้ีป็ระสุิทีธุ์ิผลข็องการคำว้บัคุำมีภาย่ในข็องกลุ่มีบัริษััที
และบัริษััทีฯ

• ป็ระเมีินคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องนโย่บัาย่การบััญชีท้ี�ผู้บัริหารใช้และ
คำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผลข็องป็ระมีาณการทีางบััญชีและการเป็ิดเผย่
ข็้อมีูลท้ี�เก้�ย่ว้ข็้องซ่�งจัดทีำาข็่�นโดย่ผู้บัริหาร

• สุรุป็เก้�ย่ว้กับัคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องการใช้เกณฑ์การบััญชีสุำาหรับั
การดำาเนินงานต่่อเน่�องข็องผู้บัริหารและจากหลักฐานการสุอบั
บััญชีท้ี�ได้รับั สุรุป็ว้่ามี้คำว้ามีไมี่แน่นอนท้ี�มี้สุาระสุำาคำัญท้ี�เก้�ย่ว้กับั
เหตุ่การณ์หรือสุถืานการณ์ท้ี�อาจเป็็นเหตุ่ให้เกิดข็้อสุงสุัย่อย่่าง
มี้นัย่สุำาคัำญต่่อคำว้ามีสุามีารถืข็องกลุ่มีบัริษััทีและบัริษััทีในการ
ดำาเนินงานต่่อเน่�องหรือไมี่ ถื้าข็้าพีเจ้าได้ข็้อสุรุป็ว้่ามี้คำว้ามีไมี่
แน่นอนท้ี�มี้สุาระสุำาคำัญ ข็้าพีเจ้าต่้องกล่าว้ไว้้ในราย่งานข็องผู้
สุอบับััญชีข็องข็้าพีเจ้าโดย่ให้ข็้อสุังเกต่ถ่ืงการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลใน
งบัการเงินท้ี�เก้�ย่ว้ข็้อง หรือถื้าการเป็ิดเผย่ดังกล่าว้ไมี่เพี้ย่งพีอ 
คำว้ามีเห็นข็องข็า้พีเจา้จะเป็ล้�ย่นแป็ลงไป็ ข็อ้สุรปุ็ข็องข็า้พีเจา้ข็่�น
อยู่กั่บัหลักฐานการสุอบับััญชท้ีี�ไดร้บััจนถ่ืงว้นัท้ี�ในราย่งานข็องผู้
สุอบับััญชขี็องข็า้พีเจา้ อย่า่งไรก็ต่ามี เหต่กุารณห์รอืสุถืานการณ์
ในอนาคำต่อาจเป็็นเหตุ่ให้กลุ่มีบัริษััทีและบัริษััทีต่้องหยุ่ดการ
ดำาเนินงานต่่อเน่�อง

• ป็ระเมิีนการนำาเสุนอ โคำรงสุร้างและเน่�อหาข็องงบัการเงินรว้มี
และงบัการเงินเฉพีาะกิจการโดย่รว้มี รว้มีถ่ืงการเป็ิดเผย่ข็้อมูีล
ว้่างบัการเงินรว้มีและงบัการเงินเฉพีาะกิจการแสุดงราย่การ
และเหตุ่การณ์ท้ี�ทีำาให้มี้การนำาเสุนอข็้อมีูลโดย่ถืูกต่้องต่ามีท้ี�
คำว้รหรือไมี่
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

                  สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 962,733,653.78      1,187,463,372.17   255,095,041.49     335,104,708.82    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6.1 และ 9 780,062,325.93      715,058,975.88      470,317,974.40     306,894,743.85    

สินคา้คงเหลือ 10 3,498,591,269.97   3,375,643,023.92   642,490,991.13     507,117,475.84    

สินทรัพยชี์วภาพส่วนที�หมุนเวยีน 13 454,525,140.67      422,660,031.25      -                         -                        

สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 32.1 4,403,080.28          3,548,483.79          3,876,545.46         940,249.58           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 52,711,687.39        33,448,961.84        40,427,403.00       28,139,639.25      

          รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 5,753,027,158.02   5,737,822,848.85   1,412,207,955.48  1,178,196,817.34 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 3,284,487,177.14   3,159,111,599.49   1,525,859,700.00  1,525,859,700.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,800,293,542.35  1,797,573,542.35 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 13 548,151,650.59      504,316,815.97      -                         -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 276,602,110.32      340,524,463.92      213,782,835.89     221,538,253.59    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 10,830,203,266.64 10,045,268,502.82 2,449,971,071.99  1,962,204,893.17 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6.1 และ 16 354,428,518.58      379,484,456.85      134,352,482.15     142,005,638.99    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 25,417,161.52        26,447,775.51        2,377,508.29         2,011,903.80        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 121,023,346.73      118,290,617.33      43,585,379.80       38,066,287.75      

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 29,457,799.62        97,204,476.37        15,362,638.29       73,259,335.97      

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,471,065,942.50 14,671,943,619.62 6,185,585,158.76  5,762,519,555.62 

               รวมสินทรัพย์ 21,224,093,100.52 20,409,766,468.47 7,597,793,114.24  6,940,716,372.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที�

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม ณ วนัที�

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบัแสดงฐ�นิะกี่�รเงินิ

ณ วันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

                  หนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้

หนี� สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 และ 20 1,310,000,000.00   700,000,000.00      1,170,000,000.00  700,000,000.00    

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.1 160,500,000.00      -                         109,000,000.00     30,000,000.00      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6.1 และ 21 1,102,484,191.99   1,080,427,045.86   723,693,059.79     326,984,136.13    

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

     เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.1 และ 19 1,360,000,000.00   553,000,000.00      1,200,000,000.00  393,000,000.00    

     หนี� สินตามสญัญาเช่า 6.1 และ 22 19,468,380.74        19,125,042.09        5,574,531.38         5,524,361.12        

ส่วนของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ถึงกาํหนดรับรู้ในหนึ�งปี 6.1 และ 24 10,952,645.91        9,759,466.76          7,850,000.00         7,850,000.00        

หนี� สินสญัญาอนุพนัธ์ 32.1 26,075,967.21        17,892,997.84        26,075,967.21       1,775,255.80        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,471,078.95        97,691,796.97        -                         48,372,199.44      

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 24,071,251.27        37,834,873.89        8,221,363.64         15,087,157.86      

          รวมหนี� สินหมุนเวยีน 4,032,023,516.07   2,515,731,223.41   3,250,414,922.02  1,528,593,110.35 

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.1 1,500,000,000.00   2,160,000,000.00   717,200,000.00     1,489,600,000.00 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 6.1 และ 22 325,631,865.40      344,346,709.63      131,137,800.12     136,712,331.50    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 567,363,725.00      568,124,486.94      232,555,659.00     226,806,366.60    

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 6.1 และ 24 101,044,663.17      97,997,309.08        60,183,333.20       68,033,333.20      

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 12,871,450.16        14,138,450.16        6,777,348.16         7,564,348.16        

          รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 2,506,911,703.73   3,184,606,955.81   1,147,854,140.48  1,928,716,379.46 

               รวมหนี� สิน 6,538,935,219.80   5,700,338,179.22   4,398,269,062.50  3,457,309,489.81 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที�

บริษัท จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม ณ วนัที�

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบัแสดงฐ�นิะกี่�รเงินิ

ณ วันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

                  สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 962,733,653.78      1,187,463,372.17   255,095,041.49     335,104,708.82    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6.1 และ 9 780,062,325.93      715,058,975.88      470,317,974.40     306,894,743.85    

สินคา้คงเหลือ 10 3,498,591,269.97   3,375,643,023.92   642,490,991.13     507,117,475.84    

สินทรัพยชี์วภาพส่วนที�หมุนเวยีน 13 454,525,140.67      422,660,031.25      -                         -                        

สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 32.1 4,403,080.28          3,548,483.79          3,876,545.46         940,249.58           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 52,711,687.39        33,448,961.84        40,427,403.00       28,139,639.25      

          รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 5,753,027,158.02   5,737,822,848.85   1,412,207,955.48  1,178,196,817.34 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 3,284,487,177.14   3,159,111,599.49   1,525,859,700.00  1,525,859,700.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,800,293,542.35  1,797,573,542.35 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 13 548,151,650.59      504,316,815.97      -                         -                        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 276,602,110.32      340,524,463.92      213,782,835.89     221,538,253.59    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 10,830,203,266.64 10,045,268,502.82 2,449,971,071.99  1,962,204,893.17 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6.1 และ 16 354,428,518.58      379,484,456.85      134,352,482.15     142,005,638.99    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 25,417,161.52        26,447,775.51        2,377,508.29         2,011,903.80        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 121,023,346.73      118,290,617.33      43,585,379.80       38,066,287.75      

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 29,457,799.62        97,204,476.37        15,362,638.29       73,259,335.97      

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,471,065,942.50 14,671,943,619.62 6,185,585,158.76  5,762,519,555.62 

               รวมสินทรัพย์ 21,224,093,100.52 20,409,766,468.47 7,597,793,114.24  6,940,716,372.96 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที�

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม ณ วนัที�



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

176 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 25

    ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  1,400,000,000.00 

    ทุนที�ออกและชาํระแลว้

        หุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  1,253,821,000.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     525,000,000.00    

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     140,000,000.00    

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,630,881,352.04 12,654,020,150.96 1,280,703,051.74  1,564,585,883.15 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,714,871.42        10,586,390.98        -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 14,560,417,223.46 14,583,427,541.94 3,199,524,051.74  3,483,406,883.15 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 124,740,657.26      126,000,747.31      -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 14,685,157,880.72 14,709,428,289.25 3,199,524,051.74  3,483,406,883.15 

               รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 21,224,093,100.52 20,409,766,468.47 7,597,793,114.24  6,940,716,372.96 

-                         -                         -                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที�

บริษัท จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม ณ วนัที�

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบัแสดงฐ�นิะกี่�รเงินิ

ณ วันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

177ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 13,780,567,842.17   14,494,832,738.74   6,853,447,994.42      6,559,407,504.57   

ตน้ทุนขาย 10 (12,707,915,854.52)  (12,361,495,111.52)  (6,568,792,092.46)     (5,785,023,630.58) 

กาํไรขั�นตน้ 1,072,651,987.65     2,133,337,627.22     284,655,901.96         774,383,873.99      

รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                            -                            104,433,486.87         84,769,827.00        

รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            -                             491,399,025.00      

รายไดอื้�น 310,251,349.45        441,502,811.81        144,140,051.32         335,279,397.62      

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 37,776,945.57 56,614,915.68          2,938,319.47             21,928,213.52        

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ (7,328,372.88) (11,100,639.21)         (21,364,415.53)          (625,360.22)           

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (578,712,855.98)       (474,929,957.43)       (224,570,507.72)        (116,166,415.28)    

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (758,939,773.99)       (848,301,508.05)       (279,102,862.86)        (301,420,895.67)    

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 75,699,279.82          1,297,123,250.02     11,129,973.51           1,289,547,665.96   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 227,139,329.87        354,915,197.27        -                             -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (70,201,368.41)         (91,029,906.79)         (50,907,932.57)          (68,968,694.64)      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 232,637,241.28        1,561,008,540.50     (39,777,959.06)          1,220,578,971.32   

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 29.1 (21,736,666.08)         (204,015,527.49)       5,739,011.17             (108,079,159.73)    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 210,900,575.20        1,356,993,013.01     (34,038,947.89)          1,112,499,811.59   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

  รายการที�ไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

      ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 19,278,199.00          -                            1,099,595.60             -                         

     ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 29.2 (3,666,212.03) -                            (219,919.12) -                         

     ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,660,589.30            -                            -                             -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 18,272,576.27          -                            879,676.48                -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 229,173,151.47        1,356,993,013.01     (33,159,271.41) 1,112,499,811.59   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 209,344,400.87        1,351,726,966.66     (34,038,947.89) 1,112,499,811.59   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,556,174.33            5,266,046.35            -                             -                         

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 210,900,575.20        1,356,993,013.01     (34,038,947.89)          1,112,499,811.59   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 227,584,761.08        1,351,726,966.66     (33,159,271.41) 1,112,499,811.59   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,588,390.39            5,266,046.35            -                             -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 229,173,151.47        1,356,993,013.01     (33,159,271.41)          1,112,499,811.59   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 30

     ส่วนของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 0.17                          1.08                          (0.03) 0.89                        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบักี่ำ�ไรข�ดท้นิเบั็ดเสร็จ

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ดวันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 25

    ทุนจดทะเบียน

        หุน้สามญั 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  1,400,000,000.00 

    ทุนที�ออกและชาํระแลว้

        หุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  1,253,821,000.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     525,000,000.00    

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     140,000,000.00    

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,630,881,352.04 12,654,020,150.96 1,280,703,051.74  1,564,585,883.15 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,714,871.42        10,586,390.98        -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 14,560,417,223.46 14,583,427,541.94 3,199,524,051.74  3,483,406,883.15 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 124,740,657.26      126,000,747.31      -                         -                        

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 14,685,157,880.72 14,709,428,289.25 3,199,524,051.74  3,483,406,883.15 

               รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 21,224,093,100.52 20,409,766,468.47 7,597,793,114.24  6,940,716,372.96 

-                         -                         -                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที�

บริษัท จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม ณ วนัที�



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

178 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ
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179ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

12

(หน่วย : บาท)

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00           702,797,551.56     2,621,618,551.56  

กาํไรสาํหรับปี -                          -                      -                               1,112,499,811.59  1,112,499,811.59  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                      -                               -                         -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                      -                               1,112,499,811.59  1,112,499,811.59  

เงินปันผลจ่าย 27.2 -                          -                      -                               (250,711,480.00)    (250,711,480.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00           1,564,585,883.15  3,483,406,883.15  

ขาดทุนสาํหรับปี -                          -                      -                               (34,038,947.89)      (34,038,947.89)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                      -                               879,676.48            879,676.48            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                      -                               (33,159,271.41)      (33,159,271.41)     

เงินปันผลจ่าย 27.1 -                          -                      -                               (250,723,560.00)    (250,723,560.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00           1,280,703,051.74  3,199,524,051.74  

บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบัแสดงกี่�รเปลี�ยนิแปลงส่วนิของผู�ถืือห้่�นิ 

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ดวันิที� 31 ธันิว�คำม 2564
งบักี่�รเฉพ�ะกิี่จกี่�ร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 210,900,575.20       1,356,993,013.01     (34,038,947.89)       1,112,499,811.59  

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา-สินทรัพยชี์วภาพ 503,108,805.80       566,450,082.34        -                           -                         

ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 6,379,374.82           6,382,051.91            7,755,804.70           7,749,998.22         

ค่าเสื�อมราคา-ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 683,497,600.29       711,913,630.94        137,233,743.58       139,649,863.09     

ค่าเสื�อมราคา-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 26,211,893.90         26,039,051.78          7,653,156.84           7,653,156.84         

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,559,389.54         15,768,110.22          1,450,018.44           2,494,285.89         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น-ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 874,999.30              1,261,399.72            -                           -                         

โอนกลบัขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (1,691,885.10)          (2,367,194.43)           (1,684,171.45)         (2,360,040.49)        

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยชี์วภาพ 2,411,298.38           (2,064,039.07)           -                           -                         

ขาดทุนจากมูลค่าการทาํลายสินทรัพยชี์วภาพ 1,248,644.00           2,049,317.65            -                           -                         

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ 50,797,793.52         85,108,738.32          -                           -                         

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,503,068.00           -                            (400.00)                    -                         

กาํไรจากการแลกเปลี�ยนอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (954.22)                    -                            -                           -                         

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           -                            -                           (119,999.00)           

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใชจ้่าย 14,205,939.92         22,210,685.32          -                           -                         

โอนกลบัขาดทุนจากการประเมินราคาที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (400.00)                    -                            -                           -                         

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,316,388.59)        (3,333,160.01)           450,199.68              (1,731,065.99)        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยเ์สียหายและเสื�อมสภาพ 2,367,816.24           5,229,533.62            599.00                     4,585,407.43         

กาํไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า -                           (32,254.28)                -                           -                         

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (840,184.67)             55,684.07                 603,954.32              24,265.88              

ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมสัญญาอนุพนัธ์ 21,672,886.93         14,344,931.60          22,199,421.75         835,006.22            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                           -                            (104,433,486.87)     (84,769,827.00)      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                            -                           (491,399,025.00)    

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 47,864,253.00         43,399,362.00          16,866,187.00         16,052,402.00       

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนที�รับรู้เป็นรายได้ (10,759,466.76)        (9,173,147.54)           (7,850,000.00)         (7,850,000.00)        

ดอกเบี�ยรับ (1,787,401.00)          (3,916,686.23)           (276,905.65)            (372,762.76)           

ดอกเบี�ยจ่าย 58,789,318.63         79,478,917.27          43,692,085.18         62,502,079.18       

ดอกเบี�ยจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า 11,412,049.78         11,540,984.52          4,504,956.88           4,194,484.29         

(รายได)้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 21,736,666.08         204,015,527.49        (5,739,011.17)         108,079,159.73     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (227,139,329.87)      (354,915,197.27)       -                           -                         

รายการกาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ�นในสินคา้คงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,145.35)                 2,853,888.86            -                           -                         

              กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 1,381,997,217.77    2,779,293,231.81     88,387,204.34         877,717,200.12     

 บริษทั จเีอฟพทีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบักี่ระแสเงินิสด

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ด วันิที� 31 ธันิว�คำม 2564



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

181ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

14

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (66,149,809.52)        173,809,725.22        (163,962,346.99)     130,792,762.91     

สินคา้คงเหลือ (267,950,090.30)      (330,125,381.80)       (167,135,248.17)     (169,823,762.69)    

สินทรัพยชี์วภาพส่วนที�หมุนเวียน (31,865,109.42)        107,663,908.45        -                           -                         

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 3,548,483.79           446,297.04               940,249.58              -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (19,500,315.39)        (14,037,913.31)         (12,345,915.02)       (13,910,331.94)      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 14,259,136.26         (10,987,736.57)         (183,458.04)            (588,450.00)           

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (58,646,258.17)        (7,462,567.88)           397,595,737.01       (146,454,232.41)    

หนี� สินสัญญาอนุพนัธ์ (17,892,997.84)        (3,690,589.43)           (1,775,255.80)         (209,646.00)           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (13,763,622.62)        4,648,465.67            (6,865,794.22)         1,983,786.29         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (29,346,815.94)        (26,721,386.06)         (10,017,299.00)       (11,405,685.40)      

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 15,000,000.00         1,000,000.00            -                           -                         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (1,267,000.00)          (1,877,429.22)           (787,000.00)            (756,610.00)           

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 908,422,818.62       2,671,958,623.92     123,850,873.69       667,345,030.88     

เงินสดรับดอกเบี�ย 1,787,401.00           3,916,686.23            276,905.65              372,762.76            

เงินสดรับภาษีเงินได้ 16,594,848.91         -                            16,594,848.91         -                         

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (121,377,417.83)      (126,339,068.88)       (54,217,940.52)       (2,415,181.58)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 805,427,650.70       2,549,536,241.27     86,504,687.73         665,302,612.06     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับในเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 104,433,486.87       84,769,827.00          104,433,486.87       84,769,827.00       

เงินสดรับในเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                            -                           491,399,025.00     

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,720,000.00)          (700,000.00)              (2,720,000.00)         (700,000.00)           

เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพยชี์วภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน (539,068,086.17)      (609,141,092.72)       -                           -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน 80,780,836.30         104,113,553.00        -                           -                         

เงินสดจ่ายในการซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           -                            -                           (191,449.10)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           -                            -                           120,000.00            

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,242,274,504.48)   (1,566,644,683.98)    (505,097,396.98)     (702,827,948.53)    

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบนัทึกเขา้ตน้ทุนสินทรัพย์ (61,606,033.66)        (38,681,459.76)         (32,443,202.20)       (15,432,435.24)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 69,693,876.82         7,444,010.65            2,973,290.66           1,878,950.46         

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (6,000.00)                 (30,000.00)                -                           -                         

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,813,186.20)          (824,581.44)              (1,815,622.93)         (505,823.09)           

เพิ�มขึ�นในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (11,735,012.77)        (48,139,287.54)         (11,095,152.77)       (55,112,056.07)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,607,314,623.29)   (2,067,833,714.79)    (445,764,597.35)     (196,601,909.57)    

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 บริษทั จเีอฟพทีี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยบัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบักี่ระแสเงินิสด

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ดวันิที� 31 ธันิว�คำม 2564



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

182 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ
บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2524 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 สํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 

ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไก่สด

ชาํแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย 
 

2.2 งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพิ�มขึ�นในเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 40,000,000.00        -                          -                         -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,890,000,000.00   3,800,000,000.00   1,790,000,000.00   3,800,000,000.00  

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (1,320,000,000.00)  (3,930,000,000.00)  (1,320,000,000.00)  (3,930,000,000.00) 

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย -                         -                          30,000,000.00        -                        

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 248,500,000.00      -                          137,000,000.00      -                        

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (88,000,000.00)      -                          (88,000,000.00)      -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 347,000,000.00      318,600,000.00      107,000,000.00      318,600,000.00     

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (200,000,000.00)     (200,000,000.00)     (72,400,000.00)      (72,400,000.00)      

เงินสดจ่ายในหนี� สินตามสญัญาเช่า (30,933,510.99)      (30,731,002.26)       (10,029,318.00)      (10,029,318.00)      

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย (58,685,674.81)      (80,050,884.50)       (43,596,879.71)      (63,074,046.41)      

จ่ายเงินปันผล (250,723,560.00)     (250,711,480.00)     (250,723,560.00)     (250,711,480.00)    

เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         (8,600,975.00)         -                         -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 577,157,254.20      (381,494,341.76)     279,250,242.29      (207,614,844.41)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (224,729,718.39)     100,208,184.72      (80,009,667.33)      261,085,858.08     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,187,463,372.17   1,087,255,187.45   335,104,708.82      74,018,850.74       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 962,733,653.78      1,187,463,372.17   255,095,041.49      335,104,708.82     

ขอ้มูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

   รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงันี�

-  ซื�อสินทรัพยชี์วภาพซึ�งยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 76,540,639.20        55,167,152.41        -                         -                        

-  จาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพซึ�งยงัไม่ไดรั้บชาํระ 3,004,515.00          1,881,580.00          -                         -                        

-  ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 5,436,591.10          51,844,775.18        2,049,837.31          38,673,718.76       

-  ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�โอนเป็นตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพ 65,918,059.87        59,276,314.02        -                         -                        

-  ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายรับรู้เป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,806.40               17,626.08               -                         -                        

-  โอนลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,743,782.10          701,667.44             -                         -                        

-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 182,109,478.72      143,369,307.45      -                         -                        

-  โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 237,589.84             282,971.87             -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 5,092.08                 2,889.00                 -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ 39,075,691.75        -                          23,581.42               208,813.98            

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 44,759,135.00        -                          -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,738,395.75          23,005.00               -                         -                        

-  โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,648,796.65        8,370,708.23          55,329,506.65        3,923,453.83         

-  การไดม้าซึ� งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 491,429.62             1,104,534.47          -                         -                        

-  สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงหนี� สินตามสญัญาเช่า 658,526.01             -                          -                         -                        

 บริษทั จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
งบักี่ระแสเงินิสด

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ด วันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

183ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ
บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2524 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 สํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 

ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไก่สด

ชาํแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย 
 

2.2 งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 ไดมี้มติใหป้ระกาศใชแ้ลว้ และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพิ�มขึ�นในเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 40,000,000.00        -                          -                         -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,890,000,000.00   3,800,000,000.00   1,790,000,000.00   3,800,000,000.00  

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (1,320,000,000.00)  (3,930,000,000.00)  (1,320,000,000.00)  (3,930,000,000.00) 

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย -                         -                          30,000,000.00        -                        

เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 248,500,000.00      -                          137,000,000.00      -                        

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (88,000,000.00)      -                          (88,000,000.00)      -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 347,000,000.00      318,600,000.00      107,000,000.00      318,600,000.00     

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (200,000,000.00)     (200,000,000.00)     (72,400,000.00)      (72,400,000.00)      

เงินสดจ่ายในหนี� สินตามสญัญาเช่า (30,933,510.99)      (30,731,002.26)       (10,029,318.00)      (10,029,318.00)      

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย (58,685,674.81)      (80,050,884.50)       (43,596,879.71)      (63,074,046.41)      

จ่ายเงินปันผล (250,723,560.00)     (250,711,480.00)     (250,723,560.00)     (250,711,480.00)    

เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                         (8,600,975.00)         -                         -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 577,157,254.20      (381,494,341.76)     279,250,242.29      (207,614,844.41)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (224,729,718.39)     100,208,184.72      (80,009,667.33)      261,085,858.08     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,187,463,372.17   1,087,255,187.45   335,104,708.82      74,018,850.74       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 962,733,653.78      1,187,463,372.17   255,095,041.49      335,104,708.82     

ขอ้มูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

   รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดงันี�

-  ซื�อสินทรัพยชี์วภาพซึ�งยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 76,540,639.20        55,167,152.41        -                         -                        

-  จาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพซึ�งยงัไม่ไดรั้บชาํระ 3,004,515.00          1,881,580.00          -                         -                        

-  ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 5,436,591.10          51,844,775.18        2,049,837.31          38,673,718.76       

-  ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�โอนเป็นตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพ 65,918,059.87        59,276,314.02        -                         -                        

-  ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายรับรู้เป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,806.40               17,626.08               -                         -                        

-  โอนลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,743,782.10          701,667.44             -                         -                        

-  โอนสินคา้คงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 182,109,478.72      143,369,307.45      -                         -                        

-  โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 237,589.84             282,971.87             -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 5,092.08                 2,889.00                 -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ 39,075,691.75        -                          23,581.42               208,813.98            

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 44,759,135.00        -                          -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,738,395.75          23,005.00               -                         -                        

-  โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,648,796.65        8,370,708.23          55,329,506.65        3,923,453.83         

-  การไดม้าซึ� งสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 491,429.62             1,104,534.47          -                         -                        

-  สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงหนี� สินตามสญัญาเช่า 658,526.01             -                          -                         -                        

 บริษทั จีเอฟพทีี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

บัริษััท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ) และบัริษััทย่อย
ห่ม�ยเห่ต้ิประกี่อบังบักี่�รเงินิ

สำ�ห่รับัปีสิ�นิส้ดวันิที� 31 ธันิว�คำม 2564

1.  ข็้อมูลทั�วไป

2.  เกณฑ์์ก�รจัดำทำ�งบก�รเงนิิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

184 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตีความมาตรฐานการบญัชี และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2563) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน รวมถึงกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้

ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปรับปรุงคาํ

นิยามและขอ้กาํหนดทางการบญัชี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
 

2.4 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและ

การรายงานจาํนวนเงินที่เกี่ยวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย การประมาณและ

ขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน

และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ในการประมาณการรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึง

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชข้องสินทรัพยอ์า้งอิง และตอ้งทบทวนอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้

และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าดา้นผูใ้ห้เช่า ว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่า

เงินทุนฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา

วา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม ่
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
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185ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ในการประมาณการรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิเลือกซ้ือหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึง

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชข้องสินทรัพยอ์า้งอิง และตอ้งทบทวนอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้

และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สัญญาเช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าดา้นผูใ้ห้เช่า ว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่า

เงินทุนฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา

วา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม ่
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

ในการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
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186 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

สินทรัพยชี์วภาพ และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ

การประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบกาํหนดอายุการให้ผลผลิต

ของไก่พ่อแม่พนัธ์ุ และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งสอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์ที่มีการกาํหนดมูลค่า

คงเหลือ ณ วนัเร่ิมให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุกบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียน

มูลค่าคงเหลือใหม่ ในการนาํมาคาํนวณค่าเส่ือมราคาของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ในการน้ี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

 

 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

ค่าความนิยม 
 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ค่าความนิยมในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต

จากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น รวมทั้ง

การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  
 

คดีความ 
 

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 

3. รายการจดัประเภทรายการใหม ่
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการนาํเสนองบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ี

รายงานไปแล้ว โดยประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

รายไดจ้ากการขาย 14,471,022,678.07 23,810,060.67 14,494,832,738.74 

รายไดอ่ื้น 465,540,198.36 (24,037,386.55) 441,502,811.81 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 475,157,283.31 (227,325.88) 474,929,957.43 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

187ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

ค่าความนิยม 
 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ค่าความนิยมในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต

จากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น รวมทั้ง

การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  
 

คดีความ 
 

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

 

3. รายการจดัประเภทรายการใหม ่
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการนาํเสนองบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ี

รายงานไปแล้ว โดยประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 

จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

รายไดจ้ากการขาย 14,471,022,678.07 23,810,060.67 14,494,832,738.74 

รายไดอ่ื้น 465,540,198.36 (24,037,386.55) 441,502,811.81 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 475,157,283.31 (227,325.88) 474,929,957.43 

3.   ร�ยก�รจัดำประเภทร�ยก�รใหม่
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188 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

4. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

4.1 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2564 2563 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.99 99.99 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจาํหน่ายลูกไก่ 99.99 99.99 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัวแ์ละจาํหน่ายลูกไก่ 98.3273 98.2873 

บริษทั จีเอฟ ฟดูส์ จาํกดั ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอาหารแปรรูป 99.99 99.99 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุและจาํหน่ายลูกไก่ 99.99 99.99 

 

4.2 บริษทัย่อย เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ใน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

4.3 งบการเงินรวมจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

4.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 
 

4.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง

ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 

และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

5. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์

และประจาํไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึง

ถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผกูพนั นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

 

5.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บชาํระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ย

จาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้น

การจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอยา่งง่าย 

(Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุหน้ี ใน

การพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบ

กาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผล

ขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลการคาดการณ์ใน

อนาคต ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ

ลูกหน้ีจะตอ้งถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

5.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(FVOCI) หรือผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL)  

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก

หรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
 

ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของ

กลุ่มบริษัทในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบัการจดัประเภท

ตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
 

 

4.   เกณฑ์์ก�รจัดำทำ�งบก�รเงนิิรวม

5.   สรุปนิโยบ�ยก�รบัญช่ท่�สำ�คำัญ
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189ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

5.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บชาํระ โดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ย

จาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้น

การจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอยา่งง่าย 

(Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุหน้ี ใน

การพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบ

กาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผล

ขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลการคาดการณ์ใน

อนาคต ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกาํไรขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ

ลูกหน้ีจะตอ้งถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

5.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(FVOCI) หรือผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL)  

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก

หรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
 

ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ของ

กลุ่มบริษัทในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบัการจดัประเภท

ตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
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190 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

- ราคาทุนตดัจาํหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทั

ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง

การเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ

ของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณ

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรง

ในกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงในกาํไรขาดทุน 
 

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินตาม

โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทาง

การเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น

การจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้การเปล่ียนแปลง

ของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ียจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะตอ้งจดัประเภท

รายการใหม่เขา้กาํไรขาดทุน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดย

ใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงในกาํไรขาดทุน 
 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุน ในรอบระยะเวลา

ท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทั

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
 

ตราสารทุน 

 

การวดัมูลค่าของตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภท

ของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน (FVPL) หรือการวดั

มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไป

ไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั  
 

เงินปันผลที่ไดร้ับจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้่น

เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้

เป็นกาํไร(ขาดทุน)อ่ืนในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหาก

จากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือ

ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 
 

- หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน

ให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไปอยา่งไม่มีกาํหนดได้

นั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการชําระนั้น

สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และ

เปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 
 

- หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชาํระภาระผูกพนัตามสัญญา

ไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

สัญญาอนุพนัธ์ 
 

สัญญาอนุพนัธ์จดัประเภทรายการ และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ยกเวน้

สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียง 
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191ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

เงินปันผลที่ไดร้ับจากเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้่น

เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้

เป็นกาํไร(ขาดทุน)อ่ืนในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหาก

จากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจา้ของ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือ

ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสัญญา 
 

- หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน

ให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไปอยา่งไม่มีกาํหนดได้

นั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการชําระนั้น

สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษทัเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนท่ีคงท่ี และ

เปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 
 

- หากกลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชาํระภาระผูกพนัตามสัญญา

ไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

สัญญาอนุพนัธ์ 
 

สัญญาอนุพนัธ์จดัประเภทรายการ และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ยกเวน้

สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียง 
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192 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การซ้ือ

หรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทั

ตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ี

จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเม่ือกลุ่มบริษทัโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์าง

การเงิน หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะ เม่ือหน้ีสินทางการเงินนั้นส้ินสุดลง 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมด

ท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

คาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมด

ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพย์

ทางการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  
 

ในกรณีที่ความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ได้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญันับตั้งแต่

การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณา

จากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะที่หากความเส่ียงดา้นเครดิต

ของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุน

ด้วยจาํนวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่เหลืออยู่ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืน

กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
 

5.4  สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย

ราคาทุนคาํนวณ ดงัน้ี 
 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน

ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและ

สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ได้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม 

โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ย

ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

5.5 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหกัดว้ยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน และหกัดว้ยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

5.6 สินทรัพยชี์วภาพ 
 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรม

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งานระหวา่งฟัก และงานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ 

แสดงดว้ยราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะ

ตํ่ากวา่ เน่ืองจากมีวงจรการเล้ียงสั้น 
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193ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน

ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและ

สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ได้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม 

โดยพิจารณาถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ย

ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

5.5 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหกัดว้ยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน และหกัดว้ยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
 

5.6 สินทรัพยชี์วภาพ 
 

สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายบนัทึกในกาํไรขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรม

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งานระหวา่งฟัก และงานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ 

แสดงดว้ยราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะ

ตํ่ากวา่ เน่ืองจากมีวงจรการเล้ียงสั้น 
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194 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่

ปู่ยา่พนัธ์ุและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้นและกรณีสินทรัพย์

ชีวภาพท่ีเป็นพนัธ์ุสัตวไ์ม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อกาํหนดมูลค่ายติุธรรมในสภาพปัจจุบนั

สําหรับสินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวไดแ้ละไม่สามารถกาํหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนั

ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยน์ั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจาก

มีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้ 

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ชีวภาพ และในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน 

เป็นตน้ 

 

การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพท่ีให้ผลิตผล เช่น ไก่ปู่ย่าพนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ

คาํนวณตามมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภท 
 

5.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง ท่ีดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งท่ีดินและ

อาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใช้

ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้น

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

 

อาคารชุด 20 ปี 

อาคารโรงงาน 20 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยใ์นกาํไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ชง้าน 

ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน

และอาคาร 
 

5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง

สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์

ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุให้ประโยชน์ไม่

เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรขาดทุน และคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุ

การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
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195ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยใ์นกาํไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ชง้าน 

ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของท่ีดิน

และอาคาร 
 

5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง

สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์

ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุให้ประโยชน์ไม่

เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรขาดทุน และคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุ

การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
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196 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิ

ท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้น

หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในกาํไรขาดทุน 
 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใช้มูลค่า

ตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 
 

ต้นยางพาราระหว่างเพาะปลูก เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ เพื่อประโยชน์สําหรับการรักษา

สภาพแวดลอ้มอาคารโรงเรือน บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และรับรู้

เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน หกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตน้ทุนส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย การปรับสภาพพื้นท่ี การปรับหนา้ดิน การปลูก การปราบวชัพืชและการใส่ปุ๋ย ซ่ึงเป็น

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ตน้ยางพาราอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดต้าม

ความประสงค์ ซ่ึงใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี และจะเร่ิมตดัจาํหน่ายหลงัจากตน้ยางพารา

พร้อมใชง้านไดต้ามประสงค ์

 

5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ

สะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์

นั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมบญัชี 5 ปี 
 

5.10 สัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็นการให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนที่จะ

เกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์

อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไว ้หักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า

ท่ีไดรั้บใด ๆ 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอตัรานั้น

สามารถกาํหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเมื่อ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้

อตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ

อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ

หรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย

ชาํระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่า

กลุ่มบริษทัจะยกเลิกสัญญาเช่า 
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197ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนที่จะ

เกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์

อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไว ้หักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า

ท่ีไดรั้บใด ๆ 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอตัรานั้น

สามารถกาํหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเมื่อ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้

อตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ

อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ

หรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย

ชาํระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่า

กลุ่มบริษทัจะยกเลิกสัญญาเช่า 
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198 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิด

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้วธีิเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะ

เกิดข้ึนก่อน อยา่งไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทั

เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิ

เลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง

วนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

พิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แต่ละ

ประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ ดงัต่อไปน้ี 
 

ท่ีดิน 3 - 20 ปี บวกอายุของสัญญาท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 3 - 12 ปี บวกอายุของสัญญาท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา 

อาคารสาํนกังาน 2 - 3 ปี บวกอายุของสัญญาท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
 

- การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น 

- การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือก

ในการยกเลิกสัญญาเช่า 
 

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดย

การปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้มี

มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรขาดทุน 

 

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่ หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินวา่สัญญานั้นโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บวา่สัญญาเช่า

มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าว

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่า

ปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุ

ของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรง

เร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก

รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั รายได้ค่าเช่า (สุทธิจาก

ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
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199ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่ หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัตอ้งประเมินวา่สัญญานั้นโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บวา่สัญญาเช่า

มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าว

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่า

ปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุ

ของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรง

เร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก

รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วน

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั รายได้ค่าเช่า (สุทธิจาก

ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 
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5.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้

เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ

สินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้

ตามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง

เม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ี

จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

 

5.12 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

สุทธิท่ีไดม้า โดยแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบ

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และขาดทุน

จากการดอ้ยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลบัได ้
 

5.13 การดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณานั้นรวมอยู่

โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงั

ไม่พร้อมใชจ้ะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนทนัที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท่ี้

สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรขาดทุนทนัที 
 

5.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

- กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 
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201ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

- มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท่ี้

สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรขาดทุนทนัที 
 

5.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 

- กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 
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- กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) รับรู้เป็นรายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ 
 

5.15 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนั

และจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนและเม่ือไดจ่้ายชาํระ

ประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
 

5.16 การรับรู้รายได ้
 

- รายไดจ้ากการขายและให้บริการ รับรู้เม่ือบริษทั ไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการให้แก่

ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้และบริการ รายไดจ้ากการขายและให้บริการ แสดงตาม

มูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้และบริการท่ีไดส่้งมอบ หลงัจากหักส่วนลด โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

- รายไดจ้ากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภาษีอากร 

- รายไดเ้งินปันผลรับรับรู้รายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.17 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

- ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากเวลาที่ผา่นไป และส่ิงตอบแทนที่คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั

การไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

5.18 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของ

ผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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5.17 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

- ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากเวลาที่ผา่นไป และส่ิงตอบแทนที่คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั

การไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

5.18 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของ

ผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนั

ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบั

หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

5.19 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ(ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงไม่ได้

คาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

5.20 เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการท่ี มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า

ดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 
 

5.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด

กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

 

 

 

 

 

5.22 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจ

เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจาก

ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

5.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี

สภาพคล่องได ้กลุ ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ท่ี

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที ่สามารถสังเกตไดที้่เกี ่ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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205ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

5.22 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงานธุรกิจ

เป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่างไปจาก

ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

5.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มี

สภาพคล่องได ้กลุ ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ท่ี

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที ่สามารถสังเกตไดที้่เกี ่ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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206 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

6. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีที่เกิดข้ึนกบับริษทัย่อยและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้น

กลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 

และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 
 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 3,100.13 - 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 2,360.00 380.00 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 1,164,570.00 1,204,975.00 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 11,248,556.84 7,540,621.71 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั    73,792,415.00  87,467,237.00 73,792,415.00 87,467,237.00 

บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั  111,094,271.69  185,681,128.30 8,160,000.00 8,775,000.00 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั    11,335,804.00  15,169,874.00 - - 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั     4,888,121.06  3,680,097.88 - - 

NICHIREI FOODS INC. 84,997,444.59 36,529,310.75 84,997,444.59 36,529,310.75 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 86,743,400.76 39,854,825.28 86,743,400.76 39,854,825.28 

บริษทั สุรพล นิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั    14,495,808.00 - 14,495,808.00 - 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)        444,384.00 174,264.00 444,384.00 174,264.00 

รวม 387,791,649.10 368,556,737.21 281,052,039.32 181,546,613.74 
     

ลูกหน้ีอื่น     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 445,697.80 402,240.32 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 543,180.58 286,096.60 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 170,575.01 114,864.50 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 306,715.50 243,366.15 

บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จาํกดั - - 79,351.20 94,705.70 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 14,741,838.76 11,876,958.65 11,916,805.46 9,399,869.40 

บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 3,497,547.50 4,783,857.50 413,112.00 432,328.00 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีอื่น (ต่อ)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั        110,962.67  124,206.49 110,962.67 124,206.49 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 377,304.50 1,651,752.46 6,473.50 3,531.00 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั - 2,200.00 - - 

รวม 18,727,653.43 18,438,975.10 13,992,873.72 11,101,208.16 
     

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 2,285,864.35 2,376,234.77 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั            6,277.52 915.00 - - 

รวม 6,277.52 915.00 2,285,864.35 2,376,234.77 
   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 4,801,005.03 5,071,327.71 4,801,005.03 5,071,327.71 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 282,602,700.80 300,636,987.26 104,091,335.79 109,960,549.23 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั 44,791,471.02 46,907,902.62 25,120,952.93 26,125,791.05 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั 7,287,910.72 7,622,987.08 - - 

รวม 339,483,087.57 360,239,204.67 134,013,293.75 141,157,667.99 
     

เงินมดัจาํจ่าย     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

รวม 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
     

เจา้หน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 360,841,401.38 6,406,660.39 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 173,284.00 102,977.00 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 66,234.37 7,999.32 66,234.37 7,999.32 

บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 7,636,320.00 37,223,394.07 7,636,320.00 36,651,432.60 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 975,840.00 987,586.44 - - 

รวม 8,678,394.37 38,218,979.83 368,717,239.75 43,169,069.31 
     

6.   ร�ยก�รธุรุกิจกับกิจก�รท่�เก่�ยวข็้องกันิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีอื่น (ต่อ)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั        110,962.67  124,206.49 110,962.67 124,206.49 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 377,304.50 1,651,752.46 6,473.50 3,531.00 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั - 2,200.00 - - 

รวม 18,727,653.43 18,438,975.10 13,992,873.72 11,101,208.16 
     

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 2,285,864.35 2,376,234.77 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั            6,277.52 915.00 - - 

รวม 6,277.52 915.00 2,285,864.35 2,376,234.77 
   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 4,801,005.03 5,071,327.71 4,801,005.03 5,071,327.71 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 282,602,700.80 300,636,987.26 104,091,335.79 109,960,549.23 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั 44,791,471.02 46,907,902.62 25,120,952.93 26,125,791.05 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั 7,287,910.72 7,622,987.08 - - 

รวม 339,483,087.57 360,239,204.67 134,013,293.75 141,157,667.99 
     

เงินมดัจาํจ่าย     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

รวม 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
     

เจา้หน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 360,841,401.38 6,406,660.39 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 173,284.00 102,977.00 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 66,234.37 7,999.32 66,234.37 7,999.32 

บริษทั จีเอฟพทีี นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 7,636,320.00 37,223,394.07 7,636,320.00 36,651,432.60 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 975,840.00 987,586.44 - - 

รวม 8,678,394.37 38,218,979.83 368,717,239.75 43,169,069.31 
     



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

208 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีอื่น     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 385,295.48 407,682.88 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 60,183.74 120,119.84 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 1,629,378.36 118,521.22 

บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จาํกดั - - 15,047.40 - 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 2,009.54 - 2,009.54 - 

รวม 2,009.54 - 2,091,914.52 646,323.94 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 1,083,973.59 1,101,988.84 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 4,493.50 6,611.10 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 315,821.93 189,549.18 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 566,334.89 611,655.57 135,068.98 157,342.35 

รวม 566,334.89 611,655.57 1,539,358.00 1,455,491.47 

     

เงินรับล่วงหนา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 25,000.00 25,000.00 

รวม - - 25,000.00 25,000.00 

     

เงินมดัจาํรับ     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 140,000.00 140,000.00 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 25,000.00 25,000.00 
     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 

     

     

     

     

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 4,832,308.91 5,036,235.85 4,832,308.91 5,036,235.85 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 272,642,486.31 285,199,090.21 106,259,608.90 110,669,602.43 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั 45,370,312.41 46,567,446.05 25,245,386.47 25,607,294.07 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั 7,498,588.09 7,732,053.63 - - 

รวม 330,343,695.72 344,534,825.74 136,337,304.28 141,313,132.35 
     

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั (210,654.18) (203,926.94) (210,654.18) (203,926.94) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั (13,489,766.22) (13,039,602.09) (4,555,472.64) (4,409,993.53) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั (1,296,156.24) (1,197,133.64) (433,377.34) (361,907.60) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั (241,167.24) (233,465.54) - - 

รวม (15,237,743.88) (14,674,128.21) (5,199,504.16) (4,975,828.07) 

สุทธิ 315,105,951.84 329,860,697.53 131,137,800.12 136,337,304.28 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 

หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

รวม 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 60,183,333.20 68,033,333.20 60,183,333.20 68,033,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 30,000,000.00 30,000,000.00 

เพิม่ข้ึน - - 30,000,000.00 - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 60,000,000.00 30,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

209ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั 4,832,308.91 5,036,235.85 4,832,308.91 5,036,235.85 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั 272,642,486.31 285,199,090.21 106,259,608.90 110,669,602.43 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั 45,370,312.41 46,567,446.05 25,245,386.47 25,607,294.07 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั 7,498,588.09 7,732,053.63 - - 

รวม 330,343,695.72 344,534,825.74 136,337,304.28 141,313,132.35 
     

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั (210,654.18) (203,926.94) (210,654.18) (203,926.94) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั (13,489,766.22) (13,039,602.09) (4,555,472.64) (4,409,993.53) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส จาํกดั (1,296,156.24) (1,197,133.64) (433,377.34) (361,907.60) 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พ.ีฟาร์ม จาํกดั (241,167.24) (233,465.54) - - 

รวม (15,237,743.88) (14,674,128.21) (5,199,504.16) (4,975,828.07) 

สุทธิ 315,105,951.84 329,860,697.53 131,137,800.12 136,337,304.28 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 

หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

รวม 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 60,183,333.20 68,033,333.20 60,183,333.20 68,033,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะสั้น     

บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 30,000,000.00 30,000,000.00 

เพิม่ข้ึน - - 30,000,000.00 - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 60,000,000.00 30,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

210 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น (ต่อ)     

   กรรมการในบริษทัใหญ่     

        ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

        เพิม่ข้ึน 137,000,000.00 - 137,000,000.00 - 

        ลดลง (88,000,000.00) - (88,000,000.00) - 

        ยอดคงเหลือปลายปี 49,000,000.00 - 49,000,000.00 - 
     

   กรรมการในบริษทัยอ่ย     

        ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

        เพิม่ข้ึน 38,500,000.00 - - - 

        ลดลง - - - - 

        ยอดคงเหลือปลายปี 38,500,000.00 - - - 
     

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

       ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 

       เพิม่ข้ึน 73,000,000.00 - - - 

       ลดลง - - - - 

       ยอดคงเหลือปลายปี 73,000,000.00 - - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 160,500,000.00 - 109,000,000.00 30,000,000.00 
     

เงินกูย้มืระยะยาว     

กรรมการในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,882,600,000.00 1,636,400,000.00 1,882,600,000.00 1,636,400,000.00 

เพิม่ข้ึน 107,000,000.00 318,600,000.00 107,000,000.00 318,600,000.00 

ลดลง (72,400,000.00) (72,400,000.00) (72,400,000.00) (72,400,000.00) 

รวม 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,200,000,000.00) (393,000,000.00) (1,200,000,000.00) (393,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 717,200,000.00 1,489,600,000.00 717,200,000.00 1,489,600,000.00 
     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 225,000,000.00 249,500,000.00 - - 

เพิม่ข้ึน 102,000,000.00 - - - 

ลดลง (23,000,000.00) (24,500,000.00) - - 

จดัประเภทมาจากเงินกูย้มืระยะยาวบุคคลท่ี 

เก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย 

 

57,000,000.00 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 361,000,000.00 225,000,000.00 - - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (75,000,000.00) (103,000,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 286,000,000.00 122,000,000.00 - - 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว (ต่อ)     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 605,400,000.00 708,500,000.00 - - 

เพิม่ข้ึน 138,000,000.00 - - - 

ลดลง (104,600,000.00) (103,100,000.00) - - 

จดัประเภทไปเงินกูย้มืระยะยาวกรรมการ 

ในบริษทัยอ่ย 

 

(57,000,000.00) 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 581,800,000.00 605,400,000.00 - - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (85,000,000.00) (57,000,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 496,800,000.00 548,400,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,360,000,000.00 553,000,000.00 1,200,000,000.00 393,000,000.00 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,500,000,000.00 2,160,000,000.00 717,200,000.00 1,489,600,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถามคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.90 ต่อปี และร้อยละ 

1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและครบกาํหนดชาํระภายใน 1 เดือน คิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบกาํหนดภายในปี 2565 ปี 2567 และปี 2571 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบกาํหนด

ภายในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

211ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว (ต่อ)     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 605,400,000.00 708,500,000.00 - - 

เพิม่ข้ึน 138,000,000.00 - - - 

ลดลง (104,600,000.00) (103,100,000.00) - - 

จดัประเภทไปเงินกูย้มืระยะยาวกรรมการ 

ในบริษทัยอ่ย 

 

(57,000,000.00) 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม 581,800,000.00 605,400,000.00 - - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (85,000,000.00) (57,000,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 496,800,000.00 548,400,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,360,000,000.00 553,000,000.00 1,200,000,000.00 393,000,000.00 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,500,000,000.00 2,160,000,000.00 717,200,000.00 1,489,600,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อยทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถามคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.90 ต่อปี และร้อยละ 

1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและครบกาํหนดชาํระภายใน 1 เดือน คิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 1.00 ต่อปี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืม

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบกาํหนดภายในปี 2565 ปี 2567 และปี 2571 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนด

ภายในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

212 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 412,724,347.38 367,808,940.84 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 3,867,126,580.81 3,456,948,116.15 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา - - 5,220,951.00 5,935,098.00 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 22,509,806.71 24,245,014.00 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ - - - 491,399,025.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน - - 6,430,311.50 3,601,362.07 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

กาํไรขาดทุน อตัราร้อยละ 0.90-1.40  ต่อปี - - 467,835.63 427,660.26 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 5,133,209,873.50 6,110,985,563.35 1,774,323,658.20 1,962,164,511.70 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 462,850,578.15 294,332,895.27 436,773,996.10 259,565,650.31 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 25,117,408.45 23,175,105.05 22,090,318.40 20,148,015.00 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 172,991,072.99 169,989,101.60 130,811,172.99 123,844,451.60 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 104,433,486.87 84,769,827.00 104,433,486.87 84,769,827.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน 10,733,183.57 870,387.41 933,386.00 870,387.41 
     

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 1,833,928,599.84 1,598,114,340.80 1,440,811,116.26 1,098,766,763.76 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,771,348,882.27 2,736,908,933.63 - - 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 600,000.00 600,000.00 - - 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 17,944,584.44 26,560,204.43 2,507,922.56 3,072,307.96 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุนและราคาตลาด 7,820,118.05 7,968,094.79 2,105,192.27 2,211,472.29 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ราคาตามสัญญา 21,253,546.72 21,242,171.01 7,144,374.24 7,144,374.24 

ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า อตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี 10,874,230.36 10,849,917.12 4,485,961.93 4,159,157.62 
      

รายการบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

กาํไรขาดทุน อตัราร้อยละ 1.00-5.50 ต่อปี 55,074,386.20 73,387,785.73 40,245,786.34 55,983,287.38 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้ตน้ทุน      

สินทรัพยง์านระหวา่งก่อสร้าง อตัราร้อยละ 1.00-5.50 ต่อปี 52,418,196.52 35,084,205.57 28,501,952.17 12,875,700.67 

 

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 105,997,995.00 128,235,908.00 44,449,324.00 52,786,043.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,260,446.00 1,239,798.00 846,766.00 847,076.00 

รวม 107,258,441.00 129,475,706.00 45,296,090.00 53,633,119.00 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึง

บุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

6.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

213ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทัประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึง

บุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

6.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 
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7. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 962,733,653.78 1,187,463,372.17 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 780,062,325.93 715,058,975.88 

สินทรัพยสั์ญญาอนุพนัธ์ 4,403,080.28 3,548,483.79 - - 

รวม 4,403,080.28 3,548,483.79 1,742,795,979.71 1,902,522,348.05 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - 1,310,000,000.00 700,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ี 

เก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

 

- 

 

160,500,000.00 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,102,484,191.99 1,080,427,045.86 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 26,075,967.21 17,892,997.84 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 18,471,078.95 97,691,796.97 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี 

เก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

 

- 

 

2,860,000,000.00 

 

2,713,000,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 345,100,246.14 363,471,751.72 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ - - 111,997,309.08 107,756,775.84 

รวม 26,075,967.21 17,892,997.84 5,908,552,826.16 5,062,347,370.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 225,095,041.49 335,104,708.82 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 470,317,974.40 306,894,743.85 

สินทรัพยสั์ญญาอนุพนัธ์ 3,876,545.46 940,249.58 - - 

รวม 3,876,545.46 940,249.58 695,413,015.89 641,999,452.67 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

เงิน กู้ยืมระยะส้ั น จากบริษัท ย่อยและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

 

- 

 

109,000,000.00 30,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 723,693,059.79 326,984,136.13 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 26,075,967.21 1,775,255.80 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - 48,372,199.44 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 136,712,331.50 142,236,692.62 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ - - 68,033,333.20 75,883,333.20 

รวม 26,075,967.21 1,775,255.80 4,124,638,724.49 3,206,076,361.39 

 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

       

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 578,500.00 638,704.80 55,000.00 162,204.80 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 735,602,700.11 772,359,093.69 229,937,549.98 309,064,250.42 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 225,431,201.67 411,472,386.68 25,102,491.51 25,878,253.60 

เช็คในมือ 1,121,252.00 2,993,187.00 - - 

รวม 962,733,653.78 1,187,463,372.17 255,095,041.49 335,104,708.82 

 

 

7.   สินิทรพัื่ย์และหนิ่�สินิท�งก�รเงนิิ
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    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 225,095,041.49 335,104,708.82 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 470,317,974.40 306,894,743.85 

สินทรัพยสั์ญญาอนุพนัธ์ 3,876,545.46 940,249.58 - - 

รวม 3,876,545.46 940,249.58 695,413,015.89 641,999,452.67 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

เงิน กู้ยืมระยะส้ั น จากบริษัท ย่อยและ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

 

- 

 

109,000,000.00 30,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 723,693,059.79 326,984,136.13 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 26,075,967.21 1,775,255.80 - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - - 48,372,199.44 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 136,712,331.50 142,236,692.62 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ - - 68,033,333.20 75,883,333.20 

รวม 26,075,967.21 1,775,255.80 4,124,638,724.49 3,206,076,361.39 

 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 

       

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 578,500.00 638,704.80 55,000.00 162,204.80 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 735,602,700.11 772,359,093.69 229,937,549.98 309,064,250.42 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 225,431,201.67 411,472,386.68 25,102,491.51 25,878,253.60 

เช็คในมือ 1,121,252.00 2,993,187.00 - - 

รวม 962,733,653.78 1,187,463,372.17 255,095,041.49 335,104,708.82 

 

 

8.   เงนิิสดำและร�ยก�รเท่ยบเท่�เงนิิสดำ
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9. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 387,791,649.10 368,556,737.21 281,052,039.32 181,546,613.74 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 319,211,397.59 274,553,738.28 162,999,850.45 104,337,178.85 

ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 32,882,401.10 50,307,010.00 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 739,885,447.79 693,417,485.49 444,051,889.77 285,883,792.59 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,645,394.01) (29,602,754.92) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 728,240,053.78 663,814,730.57 444,051,889.77 285,883,792.59 
     

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,727,653.43 18,438,975.10 13,992,873.72 11,101,208.16 

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 3,379,377.16 2,172,326.25 41,348.35 62,742.13 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,277.52 915.00 2,285,864.35 2,376,234.77 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,231,993.78 1,356,971.73 56,100.00 57,300.00 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 22,840,699.84 26,406,315.33 6,227,039.82 6,272,904.30 

รายไดค้า้งรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 5,636,270.42 2,868,741.90 3,662,858.39 1,140,561.90 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 51,822,272.15 51,244,245.31 26,266,084.63 21,010,951.26 

  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 780,062,325.93 715,058,975.88 470,317,974.40 306,894,743.85 

 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 337,077,953.12 341,493,671.85 237,346,961.11 154,264,759.38 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 50,713,695.98 27,063,065.36 43,705,078.21 27,281,854.36 

รวม 387,791,649.10 368,556,737.21 281,052,039.32 181,546,613.74 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วนั 
 

 

9.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 293,704,659.54 247,370,369.95 138,602,885.82 74,414,363.55 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 47,320,849.37 48,181,813.98 24,396,964.63 29,922,815.30 

- มากกวา่ 3 เดือน 11,068,289.78 29,308,564.35 - - 

รวม 352,093,798.69 324,860,748.28 162,999,850.45 104,337,178.85 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(11,645,394.01) 

 

(29,602,754.92) 

 

- 

 

- 

สุทธิ 340,448,404.68 295,257,993.36 162,999,850.45 104,337,178.85 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-60 วนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้บุคคล

หรือกิจการอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (29,602,754.92) (33,918,874.20) - - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (4,671,389.77) (4,661,828.92) - - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี 3,796,390.47 3,400,429.20 - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี 18,832,360.21 5,577,519.00 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (11,645,394.01) (29,602,754.92) - - 

 

 

 

 

9.  ลูกหนิ่�ก�รคำ้�และลูกหนิ่�อื�นิ
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9.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 293,704,659.54 247,370,369.95 138,602,885.82 74,414,363.55 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 47,320,849.37 48,181,813.98 24,396,964.63 29,922,815.30 

- มากกวา่ 3 เดือน 11,068,289.78 29,308,564.35 - - 

รวม 352,093,798.69 324,860,748.28 162,999,850.45 104,337,178.85 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(11,645,394.01) 

 

(29,602,754.92) 

 

- 

 

- 

สุทธิ 340,448,404.68 295,257,993.36 162,999,850.45 104,337,178.85 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-60 วนั 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้บุคคล

หรือกิจการอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (29,602,754.92) (33,918,874.20) - - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (4,671,389.77) (4,661,828.92) - - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี 3,796,390.47 3,400,429.20 - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี 18,832,360.21 5,577,519.00 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (11,645,394.01) (29,602,754.92) - - 
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10. สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 168,443,091.99 196,296,445.32 164,305,181.11 193,414,558.27 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์ 74,835,431.98 48,365,284.31 - - 

วตัถุดิบและเวชภณัฑ ์ 2,070,822,871.14 1,994,775,914.52 25,468,454.96 19,366,010.21 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 289,466,910.18 358,651,980.12 - - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 337,817,398.77 162,503,701.61 333,717,655.94 157,592,335.92 

อะไหล่ วสัดุโรงงาน วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืนๆ 565,982,122.88 625,518,140.11 127,764,315.17 147,193,358.94 

รวม 3,507,367,826.94 3,386,111,465.99 651,255,607.18 517,566,263.34 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (5,897,684.12) (7,589,569.22) (5,885,743.20) (7,569,914.65) 

สุทธิ 3,498,591,269.97 3,375,643,023.92 642,490,991.13 507,117,475.84 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่า

สินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (7,589,569.22) (9,956,763.65) (7,569,914.65) (9,929,955.14) 

โอนกลบัระหวา่งปี 1,691,885.10 2,367,194.43 1,684,171.45 2,360,040.49 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายปี (5,897,684.12) (7,589,569.22) (5,885,743.20) (7,569,914.65) 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     

  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 12,707,196,441.24 12,365,926,345.02 6,570,476,263.91 5,787,383,671.07 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     

        (โอนกลบัรายการ) (1,691,885.10) (2,367,194.43) (1,684,171.45) (2,360,040.49) 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยชี์วภาพ     

        (โอนกลบัรายการ) (หมายเหตุ 13) 2,411,298.38 (2,064,039.07) - - 

สุทธิ 12,707,915,854.52 12,361,495,111.52 6,568,792,092.46 5,785,023,630.58 

 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,698,316,328.35 1,483,089,884.51 49,000,000.00 49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,586,170,848.79 1,676,021,714.98 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00 

รวม     3,284,487,177.14 3,159,111,599.49 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,506,906,493.15 2,099,326,028.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,059,690,431.47 1,928,010,983.80 

หน้ีสินหมุนเวยีน (952,273,294.08) (763,546,990.79) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (147,548,532.10) (236,294,667.48) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,466,775,098.44 3,027,495,353.81 

10.  สินิคำ้�คำงเหลือ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

219ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     

  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 12,707,196,441.24 12,365,926,345.02 6,570,476,263.91 5,787,383,671.07 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     

        (โอนกลบัรายการ) (1,691,885.10) (2,367,194.43) (1,684,171.45) (2,360,040.49) 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยชี์วภาพ     

        (โอนกลบัรายการ) (หมายเหตุ 13) 2,411,298.38 (2,064,039.07) - - 

สุทธิ 12,707,915,854.52 12,361,495,111.52 6,568,792,092.46 5,785,023,630.58 

 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วม โดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,698,316,328.35 1,483,089,884.51 49,000,000.00 49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,586,170,848.79 1,676,021,714.98 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00 

รวม     3,284,487,177.14 3,159,111,599.49 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม โดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,506,906,493.15 2,099,326,028.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,059,690,431.47 1,928,010,983.80 

หน้ีสินหมุนเวยีน (952,273,294.08) (763,546,990.79) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (147,548,532.10) (236,294,667.48) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,466,775,098.44 3,027,495,353.81 

11.  เงนิิลงทุนิในิบรษัิัทรว่ม
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 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,273,183,422.77 1,528,401,356.76 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,448,084,952.50 2,574,913,112.25 

หน้ีสินหมุนเวยีน (356,357,353.00) (541,811,928.64) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (96,236,459.88) (108,277,900.25) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,268,674,562.39 3,453,224,640.12 
 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 8,133,879,413.93 7,225,852,325.87 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 652,409,744.63 656,603,295.10 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 652,409,744.63 656,603,295.10 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 652,409,744.63 656,603,295.10 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี 104,433,486.87 84,769,827.00 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 6,595,448,981.20 7,436,719,017.02 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (189,979,851.81) 66,279,157.88 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (189,979,851.81) 66,279,157.88 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (189,979,851.81) 66,279,157.88 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 
 

 

 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้

ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,466,775,098.44 3,027,495,353.81 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,698,719,798.24 1,483,472,723.37 

รายการปรับปรุงอ่ืน (403,469.89) (382,838.86) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,698,316,328.35 1,483,089,884.51 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,268,674,562.39 3,453,224,640.12 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,601,650,535.57 1,692,080,073.66 

รายการปรับปรุงอ่ืน (15,479,686.78) (16,058,358.68) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,586,170,848.79 1,676,021,714.98 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 3,284,487,177.14 3,159,111,599.49 

 

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 

- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 

- บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.3273 98.2873 539,794,727.35 537,074,727.35 - 491,339,025.00 

- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00 159,999,100.00  - - 

- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,800,293,542.35 1,797,573,542.35 - 491,339,025.00 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

221ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้

ในงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,466,775,098.44 3,027,495,353.81 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,698,719,798.24 1,483,472,723.37 

รายการปรับปรุงอ่ืน (403,469.89) (382,838.86) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,698,316,328.35 1,483,089,884.51 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,268,674,562.39 3,453,224,640.12 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,601,650,535.57 1,692,080,073.66 

รายการปรับปรุงอ่ืน (15,479,686.78) (16,058,358.68) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,586,170,848.79 1,676,021,714.98 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 3,284,487,177.14 3,159,111,599.49 

 

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 

- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 

- บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.3273 98.2873 539,794,727.35 537,074,727.35 - 491,339,025.00 

- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00 159,999,100.00  - - 

- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,800,293,542.35 1,797,573,542.35 - 491,339,025.00 

 

12.  เงนิิลงทุนิในิบรษัิัทย่อย
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222 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมาตน้ปี 1,797,573,542.35 

ลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 2,720,000.00 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,800,293,542.35 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 16,000 หุ้น จาํนวนเงิน 2.72 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.2873 เป็นอตัราร้อยละ 98.3273 โดยไดรั้บรู้ส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จาํนวน 128,480.44 บาท ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้ 

 

13. สินทรัพยชี์วภาพ 
 

ประกอบดว้ย  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนท่ีหมุนเวยีน  ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    

   ราคาทุน 564,978,841.31  799,847,346.26 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม/ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,064,039.07)  (261,556,633.62) 

รวม 562,914,802.24  538,290,712.64 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 8,424,910,042.03  664,303,742.97 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพ -  59,276,314.02 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี -  (566,450,082.34) 

ลดลงจากการจาํหน่าย/เก็บเก่ียว (8,567,228,852.09)  (191,103,871.32) 

กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  2,064,039.07  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 422,660,031.25  504,316,815.97 

    
  

  

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนท่ีหมุนเวยีน  ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

   ราคาทุน 422,660,031.25  710,011,087.60 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม -   (205,694,271.63) 

รวม 422,660,031.25  504,316,815.97 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 8,298,987,253.71  615,608,725.37 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพ -  65,918,059.87 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี -  (503,108,805.80) 

ลดลงจากการจาํหน่าย/เก็บเก่ียว (8,264,710,845.91)  (134,583,144.82) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,411,298.38)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 454,525,140.67  548,151,650.59 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

   ราคาทุน 456,936,439.05  753,880,012.79 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม/ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,411,298.38)  (205,728,362.20) 

รวม 454,525,140.67  548,151,650.59 

 

สินทรัพยชี์วภาพ ประกอบด้วย ไข่เช้ือ งานระหว่างฟัก ไก่เน้ือระหว่างเล้ียง ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ

และไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพ

ส่วนท่ีหมุนเวยีน และสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  
 

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ไข่เช้ือ และงานระหวา่งฟัก (หน่วย : ฟอง) 7,325,051 9,147,190 

ไก่เน้ือระหวา่งเล้ียง (หน่วย : ตวั) 7,002,899 7,416,115 

ไก่พนัธ์ุ (หน่วย : ตวั) 1,196,347 1,252,588 

 

13.  สินิทรพัื่ย์ช่วภ�พื่
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนท่ีหมุนเวยีน  ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

   ราคาทุน 422,660,031.25  710,011,087.60 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม -   (205,694,271.63) 

รวม 422,660,031.25  504,316,815.97 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 8,298,987,253.71  615,608,725.37 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพ -  65,918,059.87 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี -  (503,108,805.80) 

ลดลงจากการจาํหน่าย/เก็บเก่ียว (8,264,710,845.91)  (134,583,144.82) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,411,298.38)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 454,525,140.67  548,151,650.59 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

   ราคาทุน 456,936,439.05  753,880,012.79 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม/ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,411,298.38)  (205,728,362.20) 

รวม 454,525,140.67  548,151,650.59 

 

สินทรัพยชี์วภาพ ประกอบด้วย ไข่เช้ือ งานระหว่างฟัก ไก่เน้ือระหว่างเล้ียง ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ

และไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพ

ส่วนท่ีหมุนเวยีน และสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  
 

ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ไข่เช้ือ และงานระหวา่งฟัก (หน่วย : ฟอง) 7,325,051 9,147,190 

ไก่เน้ือระหวา่งเล้ียง (หน่วย : ตวั) 7,002,899 7,416,115 

ไก่พนัธ์ุ (หน่วย : ตวั) 1,196,347 1,252,588 
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14. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 270,209,614.80 130,848,692.98 401,058,307.78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 270,209,614.80 130,848,692.98 401,058,307.78 

เพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียนท่ีดิน 954.22 - 954.22 

โอนเขา้ 44,759,135.00 - 44,759,135.00 

โอนออก (100,800,000.00) - (100,800,000.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 214,169,704.02 130,848,692.98 345,018,397.00 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (382,940.30) (52,951,205.65) (53,334,145.95) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00) (6,333,556.91) (6,382,051.91) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (431,435.30) (59,284,762.56) (59,716,197.86) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55) (6,330,877.27) (6,379,374.82) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (479,932.85) (65,615,639.83) (66,095,572.68) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (817,646.00) - (817,646.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (817,646.00) - (817,646.00) 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี (1,503,568.00) - (1,503,568.00) 

โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 500.00 - 500.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,320,714.00) - (2,320,714.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 268,960,533.50 71,563,930.42 340,524,463.92 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 211,369,057.17 65,233,053.15 276,602,110.32 
    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี   

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563           6,382,051.91  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564           6,379,374.82  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 

ซ้ือเพ่ิม - 191,449.10 191,449.10 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (139,926,134.83) (139,926,134.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 125,553,808.57 183,631,642.57 309,185,451.14 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (26,943,894.84) (26,943,894.84) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 125,553,808.57 156,687,747.73 282,241,556.30 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (382,940.30) (219,398,592.86) (219,781,533.16) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00) (7,701,503.22) (7,749,998.22) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - 139,926,133.83 139,926,133.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (431,435.30) (87,173,962.25) (87,605,397.55) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55) (7,707,307.15) (7,755,804.70) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - 26,943,881.84 26,943,881.84 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (479,932.85) (67,937,387.56) (68,417,320.41) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (41,800.00) - (41,800.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (41,800.00) - (41,800.00) 

โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 400.00 - 400.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (41,400.00) - (41,400.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 125,080,573.27 96,457,680.32 221,538,253.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 125,032,475.72 88,750,360.17 213,782,835.89 
    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี   

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   7,749,998.22 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   7,755,804.70 

 

14.  อสังห�รมิทรพัื่ย์เพืื่�อก�รลงทุนิ
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 

ซ้ือเพ่ิม - 191,449.10 191,449.10 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (139,926,134.83) (139,926,134.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 125,553,808.57 183,631,642.57 309,185,451.14 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (26,943,894.84) (26,943,894.84) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 125,553,808.57 156,687,747.73 282,241,556.30 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (382,940.30) (219,398,592.86) (219,781,533.16) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00) (7,701,503.22) (7,749,998.22) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - 139,926,133.83 139,926,133.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (431,435.30) (87,173,962.25) (87,605,397.55) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55) (7,707,307.15) (7,755,804.70) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - 26,943,881.84 26,943,881.84 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (479,932.85) (67,937,387.56) (68,417,320.41) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (41,800.00) - (41,800.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (41,800.00) - (41,800.00) 

โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 400.00 - 400.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (41,400.00) - (41,400.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 125,080,573.27 96,457,680.32 221,538,253.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 125,032,475.72 88,750,360.17 213,782,835.89 
    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี   

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   7,749,998.22 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   7,755,804.70 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

226 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

- งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่า

ราคาทุนจาํนวน 103.05 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 53.91 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจาํนวน 

103.04 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 58.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ี

กลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการ

ประเมินราคาในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564 จาํนวน 1,638.01 ล้านบาท (2563 : มีมูลค่า

ยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกนัยายน 2561 จาํนวน 

1,304.44 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวได้รวมรายการสินทรัพยท่ี์ได้มาหลงัการประเมินราคาใน

ปี 2561 จาํนวน 3.49 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์่ได้มาแสดงมูลค่า

ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมีสาระสําคญั) ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาท่ีดิน 

และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด

รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนจาํนวน 32.66 ลา้นบาท และ 28.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่า

ราคาทุนจาํนวน 146.93 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 92.89 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจาํนวน 

173.88 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 99.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ี

กลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการ

ประเมินราคาในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564 จาํนวน 1,517.94 ล้านบาท (2563 : มีมูลค่า

ยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จาํนวน 

1,273.40 ลา้นบาท) ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีคิดต้นทุน 

(Cost.Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้ง น้ี  มูลค่าย ุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด

รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนจาํนวน 27.59 ลา้นบาท และ 26.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการ

ประเมินราคาในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564 จาํนวน 1,517.94 ล้านบาท (2563 : มีมูลค่า

ยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จาํนวน 

1,273.40 ลา้นบาท) ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีคิดต้นทุน 

(Cost.Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้ง น้ี  มูลค่าย ุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นลาํดบัชั้นระดบัท่ี 3 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด

รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนจาํนวน 27.59 ลา้นบาท และ 26.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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- งบการเงินรวม 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 61.61 ล้านบาท และ 38.68 ล้านบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 

ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 

มีอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 0.75-5.50 ต่อปี และร้อยละ 0.78-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร 

ราคาทุนจาํนวน 2,566.70 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,158.34 ลา้นบาท และราคาทุนจาํนวน 

2,602.14 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,233.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั และที่จะมีข้ึนในอนาคต

เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัสินเชื่อที่กลุ่มบริษทัได้รับจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้

แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจาํนวน 5,169.74 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 391,011.00 บาท 

และราคาทุนจาํนวน 5,065.40 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 382,986.00 บาท ตามลาํดบั 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดร้วมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็น

ราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจาํนวน 32.44 ลา้นบาท และ 15.43 ล้านบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 

ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 

มีอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 0.75-5.50 ต่อปี และร้อยละ 0.78-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัได้นาํท่ีดิน พร้อมอาคาร และส่วนปรับปรุง

อาคาร ราคาทุนจาํนวน 914.60 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 392.81 ล้านบาท และราคาทุน

จาํนวน 921.93 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 425.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคต

ไปคํ้าประกนัสินเช่ือที่บริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ท่ี 19 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้

แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุนจาํนวน 1,456.84 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 15,971.00 บาท และ

ราคาทุนจาํนวน 1,395.00 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 16,036.00 บาท ตามลาํดบั 
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16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ท่ีดินพร้อม

อาคาร 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 35,088,692.61 80,354,416.68 289,213,758.63 1,356,753.60 406,013,621.52 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 1,134,534.47 - 1,134,534.47 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง 

สัญญาเช่าระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

 

(1,624,647.36) 

 

- 

 

(1,624,647.36) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 35,088,692.61 80,354,416.68 288,723,645.74 1,356,753.60 405,523,508.63 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 497,429.62 - 497,429.62 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง 

สัญญาเช่าระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

 

658,526.01 

 

- 

 

658,526.01 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,088,692.61 80,354,416.68 289,879,601.37 1,356,753.60 406,679,464.26 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,764,151.08) (508,782.60) (26,039,051.78) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,764,151.08) (508,782.60) (26,039,051.78) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,936,993.20) (508,782.60) (26,211,893.90) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,679,828.96) (12,852,407.24) (35,701,144.28) (1,017,565.20) (52,250,945.68) 

      

ราคาตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,748,778.13 73,928,213.06 270,959,494.66 847,971.00 379,484,456.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 32,408,863.65 67,502,009.44 254,178,457.09 339,188.40 354,428,518.58 

      

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     26,039,051.78 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     26,211,893.90 
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16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน ท่ีดินพร้อม

อาคาร 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 35,088,692.61 80,354,416.68 289,213,758.63 1,356,753.60 406,013,621.52 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 1,134,534.47 - 1,134,534.47 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง 

สัญญาเช่าระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

 

(1,624,647.36) 

 

- 

 

(1,624,647.36) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 35,088,692.61 80,354,416.68 288,723,645.74 1,356,753.60 405,523,508.63 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 497,429.62 - 497,429.62 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง 

สัญญาเช่าระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

 

658,526.01 

 

- 

 

658,526.01 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 35,088,692.61 80,354,416.68 289,879,601.37 1,356,753.60 406,679,464.26 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,764,151.08) (508,782.60) (26,039,051.78) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,764,151.08) (508,782.60) (26,039,051.78) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,339,914.48) (6,426,203.62) (17,936,993.20) (508,782.60) (26,211,893.90) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,679,828.96) (12,852,407.24) (35,701,144.28) (1,017,565.20) (52,250,945.68) 

      

ราคาตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 33,748,778.13 73,928,213.06 270,959,494.66 847,971.00 379,484,456.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 32,408,863.65 67,502,009.44 254,178,457.09 339,188.40 354,428,518.58 

      

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     26,039,051.78 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     26,211,893.90 
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    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 27,130,629.17 121,171,413.06 1,356,753.60 149,658,795.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,130,629.17 121,171,413.06 1,356,753.60 149,658,795.83 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 27,130,629.17 121,171,413.06 1,356,753.60 149,658,795.83 

     

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,009,676.24) (12,279,072.24) (1,017,565.20) (15,306,313.68) 

     

ราคาตามบัญชี :-     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,125,791.05 115,031,876.94 847,971.00 142,005,638.99 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 25,120,952.93 108,892,340.82 339,188.40 134,352,482.15 

     

ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในกาํไรขาดทุนสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    7,653,156.84 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    7,653,156.84 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้แบ่งไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 339,483,087.57 360,239,204.67 134,013,293.75 141,157,667.99 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- กิจการอ่ืน 14,945,431.01 19,245,252.18 339,188.40 847,971.00 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 354,428,518.58 379,484,456.85 134,352,482.15 142,005,638.99 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 109,497,676.75 44,311,729.71 

ซ้ือเพ่ิม 824,581.44 505,823.09 

รับโอน 23,005.00 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 110,345,263.19 44,817,552.80 

ซ้ือเพ่ิม 4,813,186.20 1,815,622.93 

รับโอน 8,738,395.75 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 123,896,845.14 46,633,175.73 
   

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (68,111,751.38) (40,311,363.11) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (15,785,736.30) (2,494,285.89) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (83,897,487.68) (42,805,649.00) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (14,582,195.94) (1,450,018.44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (98,479,683.62) (44,255,667.44) 

   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,447,775.51 2,011,903.80 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 25,417,161.52 2,377,508.29 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563   

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นกาํไรขาดทุน 15,768,110.22 2,494,285.89 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง 17,626.08 - 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564   

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นกาํไรขาดทุน 14,559,389.54 1,450,018.44 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง 22,806.40 - 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 109,497,676.75 44,311,729.71 

ซ้ือเพ่ิม 824,581.44 505,823.09 

รับโอน 23,005.00 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 110,345,263.19 44,817,552.80 

ซ้ือเพ่ิม 4,813,186.20 1,815,622.93 

รับโอน 8,738,395.75 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 123,896,845.14 46,633,175.73 
   

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (68,111,751.38) (40,311,363.11) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (15,785,736.30) (2,494,285.89) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (83,897,487.68) (42,805,649.00) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (14,582,195.94) (1,450,018.44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (98,479,683.62) (44,255,667.44) 

   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,447,775.51 2,011,903.80 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 25,417,161.52 2,377,508.29 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563   

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นกาํไรขาดทุน 15,768,110.22 2,494,285.89 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง 17,626.08 - 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564   

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีอยูใ่นกาํไรขาดทุน 14,559,389.54 1,450,018.44 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง 22,806.40 - 

 

 

17.  สินิทรพัื่ย์ไม่ม่ติัวตินิ
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18. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 185,404,521.33 187,070,379.24 71,031,385.32 66,455,665.47 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (64,381,174.60) (68,779,761.91) (27,446,005.52) (28,389,377.72) 

สุทธิ 121,023,346.73 118,290,617.33 43,585,379.80 38,066,287.75 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 29.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2564 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 29.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,824,824.34 (3,760,191.57) - 1,064,632.77  - -  - - 

สินคา้คงเหลือ 2,090,890.87 (335,655.35) - 1,755,235.52  2,089,757.49 (336,834.29) - 1,752,923.20 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน - 482,259.68 - 482,259.68  - - - - 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 16,046,375.18 4,300,290.05 - 20,346,665.23  - - - - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 300,713.60 - 300,713.60  - - - - 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 3,578,599.56 1,636,593.88 - 5,215,193.44  355,051.16 4,860,142.28 - 5,215,193.44 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 68,699,426.16 (3,729,696.26) - 64,969,729.90  28,434,962.53 (1,097,446.62) - 27,337,515.91 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,830,263.13 3,106,040.09 (3,666,212.03) 91,270,091.19  35,575,894.29 1,369,777.60 (219,919.12) 36,725,752.77 

รวม 187,070,379.24 2,000,354.12 (3,666,212.03) 185,404,521.33  66,455,665.47 4,795,638.97 (219,919.12) 71,031,385.32 

          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ (709,696.76) (170,919.29) -      (880,616.05)  (188,049.92) (587,259.17) -     (775,309.09) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (67,962,022.18) 4,682,913.18 - (63,279,109.00)  (28,201,327.80) 1,530,631.37 - (26,670,696.43) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน       (108,042.97) (113,406.58) -   (221,449.55)  - - - - 

รวม (68,779,761.91) 4,398,587.31 - (64,381,174.60)  (28,389,377.72) 943,372.20 - (27,446,005.52) 

   สุทธิ 118,290,617.33 6,398,941.43 (3,666,212.03) 121,023,346.73  38,066,287.75 5,739,011.17 (219,919.12) 43,585,379.80 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563 

บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563 

บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,815,762.99 (990,938.65) 4,824,824.34  - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,565,406.86 (474,515.99) 2,090,890.87  2,561,765.59 (472,008.10) 2,089,757.49 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน 412,807.81 (412,807.81) -  - - - 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 24,343,633.11 (8,297,257.93) 16,046,375.18  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,744.34 (22,744.34) -  - - - 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 738,117.88 2,840,481.68 3,578,599.56  41,929.20 313,121.96 355,051.16 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 71,786,152.62 (3,086,726.46) 68,699,426.16  29,594,503.67 (1,159,541.14) 28,434,962.53 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 89,123,938.86 2,706,324.27 91,830,263.13  34,646,550.97 929,343.32 35,575,894.29 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 58,107,820.70 (58,107,820.70) -  58,107,820.70 (58,107,820.70) - 

รวม 252,916,385.17 (65,846,005.93) 187,070,379.24  124,952,570.13 (58,496,904.66) 66,455,665.47 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ (89,342.92) (620,353.84) (709,696.76)  - (188,049.92) (188,049.92) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (71,786,152.61) 3,824,130.43 (67,962,022.18)  (29,594,503.67) 1,393,175.87 (28,201,327.80) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (110,880.00) 2,837.03 (108,042.97)  - - - 

รวม (71,986,375.53) 3,206,613.62 (68,779,761.91)  (29,594,503.67) 1,205,125.95 (28,389,377.72) 

   สุทธิ         180,930,009.64 (62,639,392.31) 118,290,617.33  95,358,066.46 (57,291,778.71) 38,066,287.75 

 

กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 จาํนวน 129.74 ลา้นบาท และ 31.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 103.55 ลา้นบาท ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี

จากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

19. สินเช่ือและการคํ้าประกนั 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 

และเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 34.1 ค ํ้าประกนัโดยท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563 

บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 

2563 

บนัทึกเป็นรายได ้

หรือค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุ 29.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,815,762.99 (990,938.65) 4,824,824.34  - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,565,406.86 (474,515.99) 2,090,890.87  2,561,765.59 (472,008.10) 2,089,757.49 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน 412,807.81 (412,807.81) -  - - - 

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 24,343,633.11 (8,297,257.93) 16,046,375.18  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,744.34 (22,744.34) -  - - - 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 738,117.88 2,840,481.68 3,578,599.56  41,929.20 313,121.96 355,051.16 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 71,786,152.62 (3,086,726.46) 68,699,426.16  29,594,503.67 (1,159,541.14) 28,434,962.53 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 89,123,938.86 2,706,324.27 91,830,263.13  34,646,550.97 929,343.32 35,575,894.29 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 58,107,820.70 (58,107,820.70) -  58,107,820.70 (58,107,820.70) - 

รวม 252,916,385.17 (65,846,005.93) 187,070,379.24  124,952,570.13 (58,496,904.66) 66,455,665.47 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ (89,342.92) (620,353.84) (709,696.76)  - (188,049.92) (188,049.92) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (71,786,152.61) 3,824,130.43 (67,962,022.18)  (29,594,503.67) 1,393,175.87 (28,201,327.80) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (110,880.00) 2,837.03 (108,042.97)  - - - 

รวม (71,986,375.53) 3,206,613.62 (68,779,761.91)  (29,594,503.67) 1,205,125.95 (28,389,377.72) 

   สุทธิ         180,930,009.64 (62,639,392.31) 118,290,617.33  95,358,066.46 (57,291,778.71) 38,066,287.75 

 

กลุ่มบริษทัมีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 จาํนวน 129.74 ลา้นบาท และ 31.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 103.55 ลา้นบาท ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษี

จากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 

19. สินเช่ือและการคํ้าประกนั 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 

และเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 34.1 ค ํ้าประกนัโดยท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  สินิเชื�อและก�รคำำ�ประกันิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

236 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

69 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยาว

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินร่วมจาํนวน 2,000.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 

5.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2567 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 400.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และ

มีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัได้รับสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยาว

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 400.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.60 ต่อปี 

และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 โดยไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 

2562 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสินเช่ือในรูปของ

วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 960.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง

วนัที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสินเชื่อในรูปของ

วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 700.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 7 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2571 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 

3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 7 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2571 

โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้ นจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 49.00 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้ น

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 111.50 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 

1 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้มืระยะยาว

จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 

3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

20. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 40,000,000.00 - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,270,000,000.00 700,000,000.00 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

รวม 1,310,000,000.00 700,000,000.00 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท โดยมีการคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 0.85 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.80-0.90 ต่อปี 

และร้อยละ 0.78-0.98 ต่อปี ตามลาํดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้ นจากบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 49.00 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้ น

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 111.50 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 

1 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้มืระยะยาว

จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจาํนวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 

3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

20. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 40,000,000.00 - - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,270,000,000.00 700,000,000.00 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

รวม 1,310,000,000.00 700,000,000.00 1,170,000,000.00 700,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท โดยมีการคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 0.85 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง

ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.80-0.90 ต่อปี 

และร้อยละ 0.78-0.98 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

 

20.  เงนิิกู้ยืมระยะสั�นิจ�กสถื�บันิก�รเงนิิ
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21. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,678,394.37 38,218,979.83 368,717,239.75 43,169,069.31 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 856,241,827.41 763,862,487.67 217,522,808.23 128,731,216.78 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 864,920,221.78 802,081,467.50 586,240,047.98 171,900,286.09 
     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,009.54 - 2,091,914.52 646,323.94 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 54,587,284.54 46,253,794.57 23,290,922.41 17,665,647.99 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 5,172,849.02 52,222,162.45 2,470,906.73 39,036,399.21 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 566,334.89 611,655.57 1,539,358.00 1,455,491.47 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 164,681,449.59 152,659,870.52 97,024,651.92 75,189,576.98 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 

เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 12,554,042.63 26,598,095.25 11,010,258.23 21,065,410.45 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 237,563,970.21 278,345,578.36 137,453,011.81 155,083,850.04 

  รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,102,484,191.99 1,080,427,045.86 723,693,059.79 326,984,136.13 

 

22. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563        2564       2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าตน้ปี 363,471,751.72 383,214,136.63 142,236,692.62 148,071,526.33 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 491,429.62 1,104,534.47 - - 

ปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง 

   สญัญาเช่าระหวา่งปี 658,526.01 (1,656,901.64) - 

 

- 

จ่ายชาํระระหวา่งปี (19,521,461.21) (19,190,017.74) (5,524,361.12) (5,834,833.71) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าปลายปี 345,100,246.14 363,471,751.72 136,712,331.50 142,236,692.62 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า แบ่งไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,343,695.72 344,534,825.74 136,337,304.28 141,313,132.35 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการอ่ืน 14,756,550.42 18,936,925.98 375,027.22 923,560.27 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 345,100,246.14 363,471,751.72 136,712,331.50 142,236,692.62 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 30,264,525.65 (10,796,144.91) 19,468,380.74 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 111,547,352.27 (37,144,778.69) 74,402,573.58 

เกิน 5 ปี 307,120,832.44 (55,891,540.62) 251,229,291.82 

รวม 448,932,710.36 (103,832,464.22) 345,100,246.14 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 30,524,054.81 (11,399,012.72) 19,125,042.09 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 113,765,112.26 (39,550,108.17) 74,215,004.09 

เกิน 5 ปี 334,325,124.32 (64,193,418.78) 270,131,705.54 

รวม 478,614,291.39 (115,142,539.67) 363,471,751.72 

 

 

 

 

21.  เจ้�หนิ่�ก�รคำ้�และเจ้�หนิ่�อื�นิ

22.  หนิ่�สินิติ�มสัญญ�เช่�
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า แบ่งไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,343,695.72 344,534,825.74 136,337,304.28 141,313,132.35 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการอ่ืน 14,756,550.42 18,936,925.98 375,027.22 923,560.27 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 345,100,246.14 363,471,751.72 136,712,331.50 142,236,692.62 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 30,264,525.65 (10,796,144.91) 19,468,380.74 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 111,547,352.27 (37,144,778.69) 74,402,573.58 

เกิน 5 ปี 307,120,832.44 (55,891,540.62) 251,229,291.82 

รวม 448,932,710.36 (103,832,464.22) 345,100,246.14 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 30,524,054.81 (11,399,012.72) 19,125,042.09 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 113,765,112.26 (39,550,108.17) 74,215,004.09 

เกิน 5 ปี 334,325,124.32 (64,193,418.78) 270,131,705.54 

รวม 478,614,291.39 (115,142,539.67) 363,471,751.72 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

240 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

73 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 9,899,052.00 (4,324,520.62) 5,574,531.38 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38,206,510.00 (15,510,568.19) 22,695,941.81 

เกิน 5 ปี 135,641,464.00 (27,199,605.69) 108,441,858.31 

รวม 183,747,026.00 (47,034,694.50) 136,712,331.50 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 หน้ีสินตาม ดอกเบ้ียจ่าย  

 สัญญาเช่า รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 10,029,318.00 (4,504,956.88) 5,524,361.12 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38,523,007.00 (16,236,633.61) 22,286,373.39 

เกิน 5 ปี 145,224,019.00 (30,798,060.89) 114,425,958.11 

รวม 193,776,344.00 (51,539,651.38) 142,236,692.62 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัสัญญาเช่า

ดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า 11,412,049.78 11,540,984.52 4,504,956.88 4,194,484.29 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 52,800.00 52,800.00 - - 

กระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่า 30,933,510.99 30,731,002.26 10,029,318.00 10,029,318.00 
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23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 568,124,486.94 551,446,511.00 226,806,366.60 222,159,650.00 

ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 37,821,414.00 33,724,827.99 12,415,862.00 11,762,524.00 

ดอกเบ้ียจ่าย 10,042,839.00 9,674,534.01 4,450,325.00 4,289,878.00 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (19,278,199.00) - (1,099,595.60) 

 

- 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (29,346,815.94) (26,721,386.06) (10,017,299.00) (11,405,685.40) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 567,363,725.00 568,124,486.94 232,555,659.00 226,806,366.60 
 

การเปล่ียนแปลงผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 7,480,647.00 7,480,647.00 1,845,199.00 1,845,199.00 

รับรู้ในระหวา่งปี (19,278,199.00) - (1,099,595.60) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี (11,797,552.00) 7,480,647.00 745,603.40 1,845,199.00 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 37,529,304.50 33,818,654.97 13,766,472.00 13,032,408.00 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 10,334,948.50 9,580,707.03 3,099,715.00 3,019,994.00 

รวม 47,864,253.00 43,399,362.00 16,866,187.00 16,052,402.00 
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23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 568,124,486.94 551,446,511.00 226,806,366.60 222,159,650.00 

ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 37,821,414.00 33,724,827.99 12,415,862.00 11,762,524.00 

ดอกเบ้ียจ่าย 10,042,839.00 9,674,534.01 4,450,325.00 4,289,878.00 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (19,278,199.00) - (1,099,595.60) 

 

- 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (29,346,815.94) (26,721,386.06) (10,017,299.00) (11,405,685.40) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 567,363,725.00 568,124,486.94 232,555,659.00 226,806,366.60 
 

การเปล่ียนแปลงผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 7,480,647.00 7,480,647.00 1,845,199.00 1,845,199.00 

รับรู้ในระหวา่งปี (19,278,199.00) - (1,099,595.60) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี (11,797,552.00) 7,480,647.00 745,603.40 1,845,199.00 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 37,529,304.50 33,818,654.97 13,766,472.00 13,032,408.00 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 10,334,948.50 9,580,707.03 3,099,715.00 3,019,994.00 

รวม 47,864,253.00 43,399,362.00 16,866,187.00 16,052,402.00 
 

 

 

    

23.  ภ�ระผูกพัื่นิผลประโยชนิ์พื่นิักง�นิ
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (21,143,761.00) - (8,601,071.00) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,865,562.00 - 7,501,475.40 - 

รวม (19,278,199.00) - (1,099,595.60) - 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ใน

การคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.9781 ร้อยละ 2.6581 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 2.00-4.00 ร้อยละ 5.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ 55 ปี 55 ปี 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (29,180,313.00) (26,794,659.00) (12,224,773.00) (11,340,545.00) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 31,270,014.00 30,082,049.00 13,092,414.00 12,673,100.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 31,774,922.00 37,291,689.00 13,257,233.00 15,878,981.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (28,991,057.00) (33,542,835.00) (12,140,528.00) (14,347,087.00) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (23,294,482.00) (31,597,780.00) (9,299,792.00) (12,968,220.00) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 28,206,790.00 39,146,438.00 11,048,334.00 15,779,514.00 
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24. รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
 

ประกอบดว้ย 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

กิจการอ่ืน 43,963,975.88 31,873,442.64 - - 

รวมรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

กิจการอ่ืน (3,102,645.91) (1,909,466.76) - - 

รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี (10,952,645.91) (9,759,466.76) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

สุทธิ 101,044,663.17 97,997,309.08 60,183,333.20 68,033,333.20 
 

การเปล่ียนแปลงของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ตน้ปี 107,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20 

บวก  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ในระหวา่งปี 15,000,000.00 1,000,000.00 - - 

หกั  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (10,759,466.76) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ปลายปี 111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20 
 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีบริษทัไดท้าํสัญญา

ใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีอายรุะยะเวลา 

20 ปี ครบกาํหนดปี 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าตาม

อตัราท่ีระบุในสัญญา บริษทัรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการอ่ืนเป็นรายไดรั้บล่วงหน้าจากสัญญาให้เช่าท่ีดินท่ีบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินให้กบับริษทัสองแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี 

และ 25 ปี 7 เดือน ครบกําหนดปี 2586 และปี 2589 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยจะได้รับ

ค่าตอบแทนการจดสิทธิการเช่าและค่าเช่าเป็นอตัรารายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา บริษทัยอ่ยรับรู้รายได้

ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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24. รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
 

ประกอบดว้ย 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20 

กิจการอ่ืน 43,963,975.88 31,873,442.64 - - 

รวมรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

กิจการอ่ืน (3,102,645.91) (1,909,466.76) - - 

รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี (10,952,645.91) (9,759,466.76) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

สุทธิ 101,044,663.17 97,997,309.08 60,183,333.20 68,033,333.20 
 

การเปล่ียนแปลงของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ตน้ปี 107,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20 

บวก  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ในระหวา่งปี 15,000,000.00 1,000,000.00 - - 

หกั  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (10,759,466.76) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ปลายปี 111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20 
 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีบริษทัไดท้าํสัญญา

ใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีอายรุะยะเวลา 

20 ปี ครบกาํหนดปี 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าตาม

อตัราท่ีระบุในสัญญา บริษทัรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการอ่ืนเป็นรายไดรั้บล่วงหน้าจากสัญญาให้เช่าท่ีดินท่ีบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินให้กบับริษทัสองแห่ง สัญญามีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี 

และ 25 ปี 7 เดือน ครบกําหนดปี 2586 และปี 2589 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยจะได้รับ

ค่าตอบแทนการจดสิทธิการเช่าและค่าเช่าเป็นอตัรารายเดือนตามท่ีระบุในสัญญา บริษทัยอ่ยรับรู้รายได้

ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

24.  ร�ยไดำ้คำ่�เช่�รบัล่วงหนิ้�



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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25. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุ้น หุน้สามญั 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,400,000,000 1,400,000,000.00 

เพิ่ม(ลด)ทุนระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,400,000,000 1,400,000,000.00 

เพิ่ม(ลด)ทุนระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,400,000,000 1,400,000,000.00 

   

 จาํนวนหุ้น หุน้สามญั 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,253,821,000 1,253,821,000.00 

เพิ่ม(ลด)ทุนระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,253,821,000 1,253,821,000.00 

เพิ่ม(ลด)ทุนระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,253,821,000 1,253,821,000.00 
 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 

0.45 : 1 และ 0.39 : 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.37 : 1

และ 0.99 : 1 ตามลาํดบั 
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26. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ี

บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท

จะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจาก

หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

27. การจ่ายเงินปันผล 
 

27.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงิน

ปันผลหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น 

เป็นจาํนวน 250.76 ล้านบาท (จ่ายจริงจาํนวน 250.72 ล้านบาท) ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้

ทั้งจาํนวน 
 

27.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 โดยเสนอจ่ายเงิน

ปันผลหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น 

เป็นจาํนวน 250.76 ล้านบาท (จ่ายจริงจาํนวน 250.71 ล้านบาท) ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแล้ว

ทั้งจาํนวน 

 

 

 

 

 

25.  ทุนิเรอืนิหุ้นิ
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26. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ี

บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท

จะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจาก

หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

27. การจ่ายเงินปันผล 
 

27.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงิน

ปันผลหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น 

เป็นจาํนวน 250.76 ล้านบาท (จ่ายจริงจาํนวน 250.72 ล้านบาท) ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้

ทั้งจาํนวน 
 

27.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 โดยเสนอจ่ายเงิน

ปันผลหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น 

เป็นจาํนวน 250.76 ล้านบาท (จ่ายจริงจาํนวน 250.71 ล้านบาท) ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแล้ว

ทั้งจาํนวน 

 

 

 

 

 

26.  ส่วนิเกินิทุนิและสำ�รองติ�มกฎหม�ย

27.  ก�รจ่�ยเงนิิปันิผล
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28. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (169,997,000.81) (158,156,622.14) (147,015,942.86) (162,445,275.50) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน (34,276,407.80) 109,727,947.52 - - 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน 9,253,601,885.80 8,637,275,249.36 5,327,117,243.32 4,606,264,507.79 

โอนกลบัขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (1,691,885.10) (2,367,194.43) (1,684,171.45) (2,360,040.49) 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยชี์วภาพ 2,411,298.38 (2,064,039.07) - - 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,369,674,446.17 2,429,473,581.60 1,193,272,799.64 1,179,255,594.75 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 107,258,441.00 129,475,706.00 45,296,090.00 53,633,119.00 

ค่าเส่ือมราคา  716,088,869.01 744,334,734.63 152,642,705.12 155,053,018.15 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยชี์วภาพ 503,108,805.80 566,450,082.34 - - 

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 14,559,389.54 15,768,110.22 1,450,018.44 2,494,285.89 

ค่าขนส่ง 361,508,677.49 250,165,360.73 188,878,882.12 74,906,231.26 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 69,642.11 243,892.19 - - 

ค่าสาธารณูปโภค 638,453,153.09 642,238,284.92 238,088,808.88 219,356,649.90 

ค่าธรรมเนียม 5,970,317.33 5,967,890.55 2,881,430.05 2,907,905.35 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 14,037,686.51 20,436,929.73 - 1,359,886.36 

ค่าส่งเสริมการขาย 9,633,649.63 11,362,144.44 171,663.57 145,796.85 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ 50,797,793.52 85,108,738.32 - - 

ตน้ทุนทางการเงิน 70,201,368.41 91,029,906.79 50,907,932.57 68,968,694.64 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 7,328,372.88 11,100,639.21 - - 

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ - - 21,364,415.53 625,360.22 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 204,359,722.82 199,285,780.09 71,365,936.21 72,039,262.22 

รวม 14,123,098,225.78 13,786,857,123.00 7,144,737,811.14 6,272,204,996.39 

 

29. (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

29.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 28,135,607.51 141,376,135.18 - 50,787,381.02 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (6,398,941.43) 62,639,392.31 (5,739,011.17) 57,291,778.71 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,736,666.08 204,015,527.49 (5,739,011.17) 108,079,159.73 
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29.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(947,138.91) 

 

(18,331,060.09) 

 

(1,099,595.60) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  (หมายเหตุ 18) 

 

- 

 

3,666,212.03 

 

219,919.12 
 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชี

กบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (39,777,959.06) 1,220,578,971.32 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,955,591.81) 244,115,794.26 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ   

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี   

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ 4,272,883.11 125,072.04 

ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท 1,848,385.52 1,814,628.53 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,530,631.37 1,393,175.87 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,104,872.22) (1,166,966.74) 

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (336,834.29) (472,008.10) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,369,777.60 929,343.32 

ผลขาดทุนจากไฟไหม ้ - (11,024,257.49) 

เงินปันผลรับ (20,886,697.37) (115,233,770.40) 

ขาดทุนทางภาษี - (69,540,287.80) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,709,687.82 - 

อ่ืนๆ 552,630.27 (153,342.47) 

รวม - 50,787,381.02 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (5,739,011.17) 57,291,778.71 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน (5,739,011.17) 108,079,159.73 

28.  คำ่�ใช้จ่�ยติ�มลักษัณะ

29.  (ร�ยไดำ้)คำ่�ใช้จ่�ยภ�ษ่ัเงนิิไดำ้
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29.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(947,138.91) 

 

(18,331,060.09) 

 

(1,099,595.60) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  (หมายเหตุ 18) 

 

- 

 

3,666,212.03 

 

219,919.12 
 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชี

กบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (39,777,959.06) 1,220,578,971.32 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,955,591.81) 244,115,794.26 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ   

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี   

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์ 4,272,883.11 125,072.04 

ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท 1,848,385.52 1,814,628.53 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,530,631.37 1,393,175.87 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,104,872.22) (1,166,966.74) 

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (336,834.29) (472,008.10) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,369,777.60 929,343.32 

ผลขาดทุนจากไฟไหม ้ - (11,024,257.49) 

เงินปันผลรับ (20,886,697.37) (115,233,770.40) 

ขาดทุนทางภาษี - (69,540,287.80) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,709,687.82 - 

อ่ืนๆ 552,630.27 (153,342.47) 

รวม - 50,787,381.02 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (5,739,011.17) 57,291,778.71 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน (5,739,011.17) 108,079,159.73 
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30. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (หน่วย : บาท) 209,344,400.87 1,351,726,966.66 (34,038,947.89) 1,112,499,811.59 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.17 1.08 (0.03) 0.89 

 

31. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจชาํแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์

ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ธุรกิจจาํหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และ

ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ย่าพนัธ์ุ กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอด

รายไดห้กัตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสตัว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 6,320.81 3,433.77 2,844.67 158.50 107.79 788.13 126.90 - 13,780.57 

- โอนระหว่างส่วนงาน 532.64 3,864.06 4,803.08 1,163.42 - 3.08 169.08 (10,535.36) - 

 6,853.45 7,297.83 7,647.75 1,321.92 107.79 791.21 295.98 (10,535.36) 13,780.57 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (99.06) (94.33) 150.30 90.10 (38.40) 14.48 52.61  75.70 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         227.14 

ตน้ทุนทางการเงิน         (70.20) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (21.74) 

กาํไรสาํหรับปี         210.90 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         18.27 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (1.59) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       227.58 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 2,297.89 4,207.80 1,748.55 1,818.90 - 144.99 396.83  10,614.96 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 152.27 - 51.36 - - - 11.62  215.25 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,593.34 979.89 2,641.92 680.62 4.04 143.98 209.33  6,253.12 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         4,140.76 

สินทรัพยร์วม         21,224.09 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขาย

สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 

5,133.19 ลา้นบาท 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสตัว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 6,003.95 4,194.39 3,029.72 249.72 143.70 740.60 132.75 - 14,494.83 

- โอนระหว่างส่วนงาน 555.46 3,453.01 4,622.12 1,342.86 - 3.94 192.55 (10,169.94) - 

 6,559.41 7,647.40 7,651.84 1,592.58 143.70 744.54 325.30 (10,169.94) 14,494.83 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 710.82 15.47 410.11 97.27 (26.91) 16.30 74.06  1,297.12 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         354.92 

ตน้ทุนทางการเงิน         (91.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (204.01) 

กาํไรสาํหรับปี         1,357.00 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (5.27) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,351.73 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,802.91 4,185.71 1,728.44 1,510.52 - 162.13 424.74  9,814.45 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 159.49 - 59.71 - - - 11.62  230.82 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,402.26 1,003.47 2,683.63 737.59 3.55 141.37 305.96  6,277.83 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         4,086.67 

สินทรัพยร์วม         20,409.77 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขาย

สูงกวา่ ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 

6,110.79 ลา้นบาท 
 

เกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

(แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6.2) 
 

ส่วนเกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
 

30.  กำ�ไร(ข็�ดำทุนิ)ติ่อหุ้นิข็ั�นิพืื่�นิฐ�นิ

31. ก�รเสนิอข็้อมูลท�งก�รเงนิิจำ�แนิกติ�มส่วนิง�นิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

249ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขาย

สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 

5,133.19 ลา้นบาท 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสตัว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 6,003.95 4,194.39 3,029.72 249.72 143.70 740.60 132.75 - 14,494.83 

- โอนระหว่างส่วนงาน 555.46 3,453.01 4,622.12 1,342.86 - 3.94 192.55 (10,169.94) - 

 6,559.41 7,647.40 7,651.84 1,592.58 143.70 744.54 325.30 (10,169.94) 14,494.83 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 710.82 15.47 410.11 97.27 (26.91) 16.30 74.06  1,297.12 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         354.92 

ตน้ทุนทางการเงิน         (91.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (204.01) 

กาํไรสาํหรับปี         1,357.00 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (5.27) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,351.73 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,802.91 4,185.71 1,728.44 1,510.52 - 162.13 424.74  9,814.45 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 159.49 - 59.71 - - - 11.62  230.82 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,402.26 1,003.47 2,683.63 737.59 3.55 141.37 305.96  6,277.83 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         4,086.67 

สินทรัพยร์วม         20,409.77 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขาย

สูงกวา่ ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 

6,110.79 ลา้นบาท 
 

เกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

(แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6.2) 
 

ส่วนเกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

250 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 

และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 
 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 

 ตามงบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ยอดขายสุทธิในประเทศ 77.58 81.20 

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 22.42 18.80 

 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

32.1 สัญญาอนุพนัธ์ 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์     

สัญญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนั 

ความเส่ียงมาถือปฏิบติั 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 4,403,080.28 3,548,483.79 3,876,545.46 940,249.58 

     

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ ์     

สัญญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนั 

ความเส่ียงมาถือปฏิบติั 

    

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 26,075,967.21 17,892,997.84 26,075,967.21 1,775,255.80 

 

สัญญาอนุพนัธ์มีไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัความเส่ียงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่

เพื่อการลงทุนเพื่อหวงัผลกาํไร บริษทัไม่ได้นาํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติั โดย

การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์เป็นรายการถือไวเ้พื่อคา้สําหรับการบนัทึกบญัชี และวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ี

มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวเป็นขอ้มูลระดบั 2 ในลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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32.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอื่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ

บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 

32.2.1  ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินฝากธนาคาร 

และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดนโยบายการใหเ้ครดิตท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณากาํหนดวงเงินเครดิตท่ีจะให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญา และ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาและมีการติดตามหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการใหเ้ครดิตดงักล่าว 

การให้เครดิตของกลุ่มบริษทัมีการกระจายตวัพอสมควร เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้

ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ส่วนลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัคาดวา่

ไม่มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีมีการคา้งชาํระอยู่ในเครดิตเทอม

ปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีได ้ 
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการ

แบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ

คาํนวณหาอตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากอายุหน้ี

คงคา้งนบัจากวนัที่ถึงกาํหนดชาํระสําหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ การคาํนวณผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนึงถึงข้อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัด

จาํหน่ายลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดย

พิจารณาตามความเหมาะสม 
 

32. เคำรื�องมือท�งก�รเงนิิ
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32.2 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอื่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ

บริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 

32.2.1  ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินฝากธนาคาร 

และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

กลุ่มบริษทัควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดนโยบายการใหเ้ครดิตท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณากาํหนดวงเงินเครดิตท่ีจะให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญา และ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาและมีการติดตามหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการใหเ้ครดิตดงักล่าว 

การให้เครดิตของกลุ่มบริษทัมีการกระจายตวัพอสมควร เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้

ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย ส่วนลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทัคาดวา่

ไม่มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีมีการคา้งชาํระอยู่ในเครดิตเทอม

ปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีได ้ 
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการ

แบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ

คาํนวณหาอตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากอายุหน้ี

คงคา้งนบัจากวนัที่ถึงกาํหนดชาํระสําหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ การคาํนวณผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนึงถึงข้อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและ

สามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์

ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัด

จาํหน่ายลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดย

พิจารณาตามความเหมาะสม 
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• เงินฝากและเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนกบัสถาบนัการเงิน  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือของเงินฝาก

กบัสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน โดยกลุ่มบริษทัควบคุมความสมดุลของ

ระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและ

ตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่ มีความเส่ียงดา้นเครดิตของ

เงินฝากสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น

สถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

32.2.2  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือ

และขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วย 

เงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐ 7,029 1,949 8,151 8,173 33.42 30.04 

ยโูร - - 61 213 38.28 37.26 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วย 

เงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐ 6,933 1,949 165 60 33.42 30.04 

ยโูร - - - 213 38.28 37.26 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือ-ขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ    

 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) 

ดอลลาร์สหรัฐ 40,422 560 736 30,961 

ยโูร - - 631 - 
     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ    

 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) 

ดอลลาร์สหรัฐ 40,422 560 92 1,620 

ยโูร - - 335 - 
 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจาก

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอย ่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นตวัเงิน รวมถึงสัญญาอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียงมาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือ-ขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ    

 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) 

ดอลลาร์สหรัฐ 40,422 560 736 30,961 

ยโูร - - 631 - 
     

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีขาย  จาํนวนท่ีซ้ือ    

 2564 2563 2564 2563 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) 

ดอลลาร์สหรัฐ 40,422 560 92 1,620 

ยโูร - - 335 - 
 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจาก

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอย ่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อ

กาํไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นตวัเงิน รวมถึงสัญญาอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียงมาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนก่อนภาษี 

 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

ดอลลาร์สหรัฐ +3.00 40,132 47,398 

 -3.00 (40,132) (47,398) 

ยโูร +3.00 793 384 

 -3.00 (793) (384) 
    

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนก่อนภาษี 

 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 

ดอลลาร์สหรัฐ +3.00 22,796 3,667 

 -3.00 (22,796) (3,667) 

ยโูร +3.00 (239) (239) 

 -3.00 239 239 
 

32.2.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัและหน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญั

สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย

ใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 765,903,452.35 196,830,201.43 962,733,653.78 0.00-0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 780,062,325.93 780,062,325.93 - 

 - - - 765,903,452.35 976,892,527.36 1,742,795,979.71  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,310,000,000.00 - - - - 1,310,000,000.00 0.80-0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,500,000.00 - - - - 160,500,000.00 1.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,102,484,191.99 1,102,484,191.99 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00 - - 2,860,000,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,468,380.74 74,402,573.58 251,229,291.82 - - 345,100,246.14 3.25 

 2,849,968,380.74 1,174,402,573.58 651,229,291.82 - 1,102,484,191.99 5,778,084,438.13  
        

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 894,666,200.62 292,797,171.55 1,187,463,372.17 0.00-0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 715,058,975.88 715,058,975.88 - 

 - - - 894,666,200.62 1,007,856,147.43 1,902,522,348.05  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - - 700,000,000.00 0.78-0.98 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,080,427,045.86 1,080,427,045.86 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 553,000,000.00 2,160,000,000.00 - - - 2,713,000,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,125,042.09 74,215,004.09 270,131,705.54 - - 363,471,751.72 3.25 

 1,272,125,042.09 2,234,215,004.09 270,131,705.54 - 1,080,427,045.86 4,856,898,797.58  
        

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 255,040,041.49 55,000.00 255,095,041.49 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 470,317,974.40 470,317,974.40 - 

 - - - 255,040,041.49 470,372,974.40 725,413,015.89  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,170,000,000.00 - - - - 1,170,000,000.00 0.80-0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 60,000,000.00 - - - - 60,000,000.00 0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,000,000.00 - - - - 49,000,000.00 1.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 723,693,059.79 723,693,059.79 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200,000,000.00 217,200,000.00 500,000,000.00 - - 1,917,200,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,574,531.38 22,695,941.81 108,441,858.31 - - 136,712,331.50 3.25 

 2,484,574,531.38 239,895,941.81 608,441,858.31 - 723,693,059.79 4,056,605,391.29  
      

 

 



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 765,903,452.35 196,830,201.43 962,733,653.78 0.00-0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 780,062,325.93 780,062,325.93 - 

 - - - 765,903,452.35 976,892,527.36 1,742,795,979.71  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,310,000,000.00 - - - - 1,310,000,000.00 0.80-0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,500,000.00 - - - - 160,500,000.00 1.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,102,484,191.99 1,102,484,191.99 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00 - - 2,860,000,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,468,380.74 74,402,573.58 251,229,291.82 - - 345,100,246.14 3.25 

 2,849,968,380.74 1,174,402,573.58 651,229,291.82 - 1,102,484,191.99 5,778,084,438.13  
        

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 894,666,200.62 292,797,171.55 1,187,463,372.17 0.00-0.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 715,058,975.88 715,058,975.88 - 

 - - - 894,666,200.62 1,007,856,147.43 1,902,522,348.05  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - - 700,000,000.00 0.78-0.98 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,080,427,045.86 1,080,427,045.86 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 553,000,000.00 2,160,000,000.00 - - - 2,713,000,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,125,042.09 74,215,004.09 270,131,705.54 - - 363,471,751.72 3.25 

 1,272,125,042.09 2,234,215,004.09 270,131,705.54 - 1,080,427,045.86 4,856,898,797.58  
        

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 255,040,041.49 55,000.00 255,095,041.49 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 470,317,974.40 470,317,974.40 - 

 - - - 255,040,041.49 470,372,974.40 725,413,015.89  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,170,000,000.00 - - - - 1,170,000,000.00 0.80-0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 60,000,000.00 - - - - 60,000,000.00 0.90 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,000,000.00 - - - - 49,000,000.00 1.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 723,693,059.79 723,693,059.79 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200,000,000.00 217,200,000.00 500,000,000.00 - - 1,917,200,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,574,531.38 22,695,941.81 108,441,858.31 - - 136,712,331.50 3.25 

 2,484,574,531.38 239,895,941.81 608,441,858.31 - 723,693,059.79 4,056,605,391.29  
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,310,000,000.00 - - - 1,310,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 160,500,000.00 - - 160,500,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,102,484,191.99 - - 1,102,484,191.99 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00 2,860,000,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 19,468,380.74 74,402,573.58 251,229,291.82 345,100,246.14 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ์ 1,310,000,000.00 2,642,452,572.73 1,174,402,573.58 651,229,291.82 5,778,084,438.13 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ์ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

      

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - 700,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,080,427,045.86 - - 1,080,427,045.86 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 553,000,000.00 2,160,000,000.00 - 2,713,000,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 19,125,042.09 74,215,004.09 270,131,705.54 363,471,751.72 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ์ 700,000,000.00 1,652,552,087.95 2,234,215,004.09 270,131,705.54 4,856,898,797.58 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 17,892,997.84 - - 17,892,997.84 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ์ - 17,892,997.84 - - 17,892,997.84 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 334,942,504.02 162,204.80 335,104,708.82 0.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 306,894,743.85 306,894,743.85 - 

 - - - 334,942,504.02 307,056,948.65 641,999,452.67  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - - 700,000,000.00 0.78-0.98 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 1.40 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 326,984,136.13 326,984,136.13 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 393,000,000.00 1,489,600,000.00 - - - 1,882,600,000.00 3.25-5.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,524,361.12 22,286,373.39 114,425,958.11 - - 142,236,692.62 3.25 

 1,128,524,361.12 1,511,886,373.39 114,425,958.11 - 326,984,136.13 3,081,820,828.75  

 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 
 

กลุ่มบริษัทไม่ มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสําคัญจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

32.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษทัได้

ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อนาํไปชาํระหน้ีและ

ไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึง

แหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,310,000,000.00 - - - 1,310,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 160,500,000.00 - - 160,500,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,102,484,191.99 - - 1,102,484,191.99 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00 2,860,000,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 19,468,380.74 74,402,573.58 251,229,291.82 345,100,246.14 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ์ 1,310,000,000.00 2,642,452,572.73 1,174,402,573.58 651,229,291.82 5,778,084,438.13 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ ์ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

      

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - 700,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,080,427,045.86 - - 1,080,427,045.86 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 553,000,000.00 2,160,000,000.00 - 2,713,000,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 19,125,042.09 74,215,004.09 270,131,705.54 363,471,751.72 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ์ 700,000,000.00 1,652,552,087.95 2,234,215,004.09 270,131,705.54 4,856,898,797.58 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 17,892,997.84 - - 17,892,997.84 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ ์ - 17,892,997.84 - - 17,892,997.84 
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,170,000,000.00 - - - 1,170,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,000,000.00 - - - 49,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 723,693,059.79 - - 723,693,059.79 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,200,000,000.00 217,200,000.00 500,000,000.00 1,917,200,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 5,574,531.38 22,695,941.81 108,441,858.31 136,712,331.50 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์ 1,279,000,000.00 1,929,267,591.17 239,895,941.81 608,441,858.31 4,056,605,391.29 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ ์ - 26,075,967.21 - - 26,075,967.21 

      

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่สัญญาอนุพนัธ์      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000.00 - - - 700,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 326,984,136.13 - - 326,984,136.13 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 393,000,000.00 1,489,600,000.00 - 1,882,600,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 5,524,361.12 22,286,373.39 114,425,958.11 142,236,692.62 

รวมรายการท่ีไม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์ 730,000,000.00 725,508,497.25 1,511,886,373.39 114,425,958.11 3,081,820,828.75 

      

รายการสัญญาอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 1,775,255.80 - - 1,775,255.80 

รวมรายการสญัญาอนุพนัธ ์ - 1,775,255.80 - - 1,775,255.80 

 

32.2.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภท

ระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกล ้เคียงกบัอตัราตลาดและเงินกู ้ย ืมสกุลเงินบาทที่มี

อตัราดอกเบ้ียข้ึนลงตามอตัราตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 

 

92 

 

อย่างไรก็ตาม หน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ได้วดัมูลค่ายุติธรรมในงบ

แสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,500,000,000.00 1,514,210,620.72 ระดบั 2 
   

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,160,000,000.00 2,188,996,738.57 ระดบั 2 

    

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 717,200,000.00 722,344,244.70 ระดบั 2 
    

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,489,600,000.00 1,501,118,021.31 ระดบั 2 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลด

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั 
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อย่างไรก็ตาม หน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ได้วดัมูลค่ายุติธรรมในงบ

แสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,500,000,000.00 1,514,210,620.72 ระดบั 2 
   

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,160,000,000.00 2,188,996,738.57 ระดบั 2 

    

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 717,200,000.00 722,344,244.70 ระดบั 2 
    

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลาํดบัชั้น 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,489,600,000.00 1,501,118,021.31 ระดบั 2 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลด

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั 
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33. ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

 (หน่วย  : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 4,403,080.28 - 4,403,080.28 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,638,014,524.37 1,638,014,524.37 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 26,075,967.21 - 26,075,967.21 

     

 (หน่วย  : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 3,548,483.79 - 3,548,483.79 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,304,435,793.94 1,304,435,793.94 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 17,892,997.84 - 17,892,997.84 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 3,876,545.46 - 3,876,545.46 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,517,936,680.00 1,517,936,680.00 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 26,075,967.21 - 26,075,967.21 

     

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 940,249.58 - 940,249.58 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,273,397,130.00 1,273,397,130.00 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,775,255.80 - 1,775,255.80 

 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

34.1 นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผูกพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

 

 

 
 

33. ลำ�ดำับชั�นิข็องมูลคำ่�ยุติิธุรรม
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 3,876,545.46 - 3,876,545.46 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,517,936,680.00 1,517,936,680.00 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 26,075,967.21 - 26,075,967.21 

     

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 940,249.58 - 940,249.58 

     

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 1,273,397,130.00 1,273,397,130.00 

     

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ - 1,775,255.80 - 1,775,255.80 

 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

34.1 นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผูกพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

 

 

 
 

34. ภ�ระผูกพัื่นิและหนิ่�สินิท่�อ�จจะเกิดำข็้�นิ
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   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 374.00 60.87 313.13 374.00 58.22 315.78 

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 9,795.73 2,146.08 7,649.65 10,015.95 1,592.82 8,423.13 

สญัญาซ้ือขายต่างประเทศล่วงหนา้  บาท 500.00 9.84 490.16 500.00 187.35 312.65 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

   และสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 118.50 19.57 98.93 118.50 2.40 116.10 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 0.25 0.01 0.24 18.00 0.04 17.96 

เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนา้  บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 

         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 58.17 61.83 120.00 58.17 61.83 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 200.77 999.23 1,200.00 260.82 939.18 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ - - - 6.50 - 6.50 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 1.21 61.67 62.88 5.32 57.56 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 96.00 - 96.00 96.00 - 96.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิตและสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 3,494.93 1,685.66 1,809.27 3,494.93 876.47 2,618.46 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 68.00 19.57 48.43 68.00 0.40 67.60 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 0.10 0.01 0.09 0.50 0.01 0.49 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 58.07 61.93 120.00 58.07 61.93 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 200.77 999.23 1,200.00 - 1,200.00 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ - - - 6.50 - 6.50 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูปของ

หนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 120.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูปของ

วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 

และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับสินเช่ือร่วมกับบริษัทย่อยสามแห่ง โดยมีวงเงิน

สินเช่ือรวมจาํนวน 6.50.ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินย่อยสําหรับ

สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 30.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้ น จาํนวน 200.00 ล้านบาท 

หนังสือคํ้าประกนัจาํนวน 80.00 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟ

เครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 

2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ยกเลิกวงเงินดงักล่าวจากสถาบนัการเงิน 
 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

กูย้มืระยะสั้นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ

วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนัจาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 120.00 58.07 61.93 120.00 58.07 61.93 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  

  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 

  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 200.77 999.23 1,200.00 - 1,200.00 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ - - - 6.50 - 6.50 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูปของ

หนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 120.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูปของ

วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 

และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับสินเช่ือร่วมกับบริษัทย่อยสามแห่ง โดยมีวงเงิน

สินเช่ือรวมจาํนวน 6.50.ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินย่อยสําหรับ

สินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 30.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้ น จาํนวน 200.00 ล้านบาท 

หนังสือคํ้าประกนัจาํนวน 80.00 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟ

เครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 

2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ยกเลิกวงเงินดงักล่าวจากสถาบนัการเงิน 
 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

กูย้มืระยะสั้นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจาํนวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ

วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนัจาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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34.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในฐานะผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัอ่ืนเก่ียวกบัสัญญาบริการ สัญญามีอาย ุ1-5 ปี 

โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง     

- ภายใน 1 ปี 0.99 0.96 - - 

- เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.32 1.27 - - 

รวม 1.31 2.23 - - 
 

34.3 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าที่ดินในฐานะผูใ้ห้เช่ากบับริษทัอื่น สัญญาให้เช่ามีอายุ 2-30 ปี 

โดยมีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 อยา่งไรก็ตาม 

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าระยะยาว ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 3.35 17.16 - - 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.93 11.96 - - 

เกินกวา่ 5 ปี  61.39 64.32 - - 

รวม 76.67 93.44 - - 

 

34.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 68.15 128.60 62.07 117.29 
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35. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 

วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ

ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษทั 
 

ลาํดับ 

 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิการท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

1. 63-0518-1-00-1-0 14 เมษายน 2563 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

2. 64-0173-1-00-1-0 19 มกราคม 2564 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

3. 64-0295-1-00-1-0 16 กมุภาพนัธ ์2564 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ลาํดับ 

 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิการท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

1. 2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

2. 1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

3. 1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

4. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

5. 1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภาพนัธ์ 2559 20 กมุภาพนัธ์ 2567 

6. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 22 กมุภาพนัธ์ 2567 

7. 2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 

8. 2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 

9. 2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 30 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2569 
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35. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 

วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ

ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี

กาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษทั 
 

ลาํดับ 

 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิการท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

1. 63-0518-1-00-1-0 14 เมษายน 2563 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

2. 64-0173-1-00-1-0 19 มกราคม 2564 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

3. 64-0295-1-00-1-0 16 กมุภาพนัธ ์2564 ผลิตอาหารสาํเร็จรูป หรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปจากเน้ือสัตว ์

แช่แขง็  

ยงัไม่มีรายได ้ - 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ลาํดับ 

 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิการท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

1. 2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

2. 1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

3. 1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

4. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

5. 1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภาพนัธ์ 2559 20 กมุภาพนัธ์ 2567 

6. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 22 กมุภาพนัธ์ 2567 

7. 2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 

8. 2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 

9. 2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 30 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2569 

35. สิทธุปิระโยชนิ์จ�กก�รส่งเสรมิก�รลงทุนิ
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266 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

99 

 

ลาํดับ 

 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี ลงวันท่ี ประเภทกจิการท่ีส่งเสริม วันท่ีเร่ิมมีรายได้ วันหมดอาย ุ

10. 2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

11. 2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

12. 2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

13. 2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

14. 1591(2)/2553 8 มิถุนายน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 

15. 1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ์ 2553 ผลิตลูกไก่ 20 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2570 

16. 62-0375-1-00-1-0 17 เมษายน 2562 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 

17. 64-0247-1-00-1-0 5 มีนาคม 2564 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 

18. 1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ผลิตลูกไก่พอ่แม่พนัธุ ์ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

19. 61-0732-1-00-1-0 22 มิถุนายน 2561 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุ์และ

ลูกไก่เน้ือ 

ยงัไม่มีรายได ้ - 

20. 60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกายน 2560 ผลิตอาหารแปรรูปจากเน้ือไก่

และอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

3 มกราคม 2561 2 มกราคม 2569 

 

36. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินแลว้

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

 

     

36. ก�รอนิุมัติิงบก�รเงนิิ
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บัรษัิัท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ)
GFPT Public Company Limited

 เอกี่ส�รแนิบั 1
ร�ยละเอียดเกี่ี�ยวกี่ับักี่รรมกี่�ร  
ผู�บัรหิ่�ร ผู�มีอำ�นิ�จคำวบัคำ้ม  
และเลข�นิ้กี่�รบัรษัิัท



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

268 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

เอกส�รแนิบ 1: 1. ร�ยละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร ผู้ม่อำ�นิ�จคำวบคำุม และเลข็�นิุก�รบรษัิัท

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

1. นายประส้ิทธุ์ิ� ศิริมงคลเกษม

ตำาแหน่ง

• ป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที 
กรรมีการผู้มี้อำานาจลงนามี

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 27 มีกราคำมี 2535

  อายุ 81 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ

• พี้�ชาย่นาย่ว้ิรัช ศิริมีงคำลเกษัมี

• พี้�ชาย่นพี.อนันต่์ ศิริมีงคำลเกษัมี

• พี้�ชาย่นางสุมีสุิริ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่

• พี้�ชาย่น.สุ.ว้รรณ้ ศิริมีงคำลเกษัมี

• อานาย่สุุจิน ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- มีัธุ์ย่มีป็ลาย่

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD 
รุ่น 11/2004

2.74 ป็ี 2535 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร 
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2524 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (4) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (5) บัจก. จีพี้ บัรีดดิ�ง 
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2518 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (6) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์ 
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2527 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (7) บัจก. ฟาร์มี ป็.เจริญพีันธุ์์ อิมีเอ็กซ์ 
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งหมีูเน่�อ-หมีูพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2529 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (8) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์ จี.พี้.ฟาร์มี 
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2530 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (9) บัจก. กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า 
(ธุ์ุรกิจผลิต่ลูกกุ้ง-เล้�ย่งป็ลา)

ป็ี 2531 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (10) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2533 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (11) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์ 
(ธุ์ุรกิจคำอนโด)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (12) บัจก. จุลฉัต่ร 
(ธุ์ุรกิจอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2560 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการ (13) บัจก. เอ็มีเอสุ 2018
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2518 – ป็ี 2561 ป็ระธุ์านกรรมีการ (14) บัจก. พี้.เว้็ต่. 
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ี 2561 ป็ระธุ์านกรรมีการ (15) บัจก. พีานาแลบั 
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1
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ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

2. นายวิิรัชิ ศิริมงคลเกษม

ตำาแหน่ง
• รองป็ระธุ์านกรรมีการบัริษััที
• กรรมีการผู้มี้อำานาจลงนามี
• กรรมีการบัริหาร
• กรรมีการผู้จัดการ

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 27 มีกราคำมี 2535

  อายุ 72 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• น้องนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- มีัธุ์ย่มีป็ลาย่

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 14/2004

2.42 ป็ี 2535 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร 
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2524 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(4) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2525 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(5) บัจก. จีเอฟ ฟูดสุ์
(ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(6) บัจก. จีพี้ บัรีดดิ�ง
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2518 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(7) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2527 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(8) บัจก. ฟาร์มี ป็.เจริญพีันธุ์์ อิมีเอ็กซ์ 
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งหมีูเน่�อ-หมีูพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2529 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(9) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์ จี.พี้.ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2530 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(10) บัจก. กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า 
(ธุ์ุรกิจผลิต่ลูกกุ้ง-เล้�ย่งป็ลา)

ป็ี 2531 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(11) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2533 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(12) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์
(ธุ์ุรกิจคำอนโด)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน รองป็ระธุ์านกรรมีการ 
และกรรมีการผู้จัดการ

(13) บัจก. จุลฉัต่ร 
(ธุ์ุรกิจอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2546 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (14) บัจก. แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด 
เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่) 
(ธุ์ุรกิจผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่)

ป็ี 2560 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (15) บัจก. เอ็มีเอสุ 2018
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2560 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (16) บัจก ว้ีดับัเบัิ�ลยู่พี้
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

270 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ตำาแหน่ง
• กรรมีการผู้มี้อำานาจลงนามี
• ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร
• กรรมีการสุรรหา พีิจารณา  

คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ 

• รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ
• รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ 

สุาย่งานบัริหาร
• ผู้บัริหารสุูงสุุดสุาย่งานบััญชี 

และการเงิน
ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 27 มีกราคำมี 2535

  อายุ 70 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• น้องนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- แพีทีย่ศาสุต่รบััณฑิต่ 
วุ้ฒิบััต่รจักษัุแพีทีย่์ 
คำณะแพีทีย่ศาสุต่ร์ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่มีหิดล 

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 14/2004

- TLCA CFO CPD 
จากสุมีาคำมีบัริษััทีจด
ทีะเบั้ย่นไทีย่

0.33 ป็ี 2535 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการบัริหาร, 
รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ 

และรองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ
สุาย่งานบัริหาร

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
และรองกรรมีการผู้จัดการ

(2) บัจก. จีพี้ บัรีดดิ�ง
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
และรองกรรมีการผู้จัดการ

(3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
และรองกรรมีการผู้จัดการ

(4) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร 
และรองกรรมีการผู้จัดการ

(5) บัจก. จีเอฟ ฟูดสุ์
(ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน ป็ระธุ์านกรรมีการบัริหาร (6) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (7) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (8) บัจก. แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด 
เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่)
(ธุ์ุรกิจผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่)

ป็ี 2551 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (9) บัจก. จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่) 
(ธุ์ุรกิจผลิต่ภัณฑ์อาหารแป็รรูป็จากเน่�อไก่)

ป็ี 2530 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (10) บัจก. เว้ชผาต่ิ์
(ธุ์ุรกิจซื�อข็าย่ย่าเว้ชภัณฑ์)

ป็ี 2534 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (11) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2541 – ป็ัจจุบััน นาย่กสุมีาคำมี (12) สุมีาคำมีผู้ผลิต่ไก่เพี่�อสุ่งออกไทีย่

ป็ี 2543 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (13) กลุ่มีอุต่สุาหกรรมีอาหาร-
สุภาอุต่สุาหกรรมีแห่งป็ระเทีศไทีย่

ป็ี 2543 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (14) สุภาผู้สุ่งสุินคำ้าทีางเรือ
แห่งป็ระเทีศไทีย่

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (15) บัจก. กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า
(ธุ์ุรกิจผลิต่ลูกกุ้ง-เล้�ย่งป็ลา)

ป็ี 2534 – ป็ี 2561 กรรมีการ (16) บัจก. พี้.เว้็ต่.
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ี 2561 กรรมีการ (17) บัจก. พีานาแลบั
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

271ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

4. นพ.ส้าธุ์ิต กรเณศ 

ตำาแหน่ง
• กรรมีการอิสุระ
• ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการ 

ต่รว้จสุอบั
• ป็ระธุ์านกรรมีการสุรรหา 

พีิจารณาคำ่าต่อบัแทีน  
และกำากับัดูแลกิจการ

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 25 มีิถืุนาย่น 2541

  อายุ 69 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
  - ไมี่มี้ - 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ว้ทีบั.พีบั.วุ้ฒิบััต่ร
ศัลย่กรรมีทีั�ว้ไป็
และศัลย่กรรมีเด็ก
มีหาว้ิทีย่าลัย่มีหิดล 

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 14/2004

- Audit Committee 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 31/2010

ไมี่มี้ ป็ี 2541 – ป็ัจจุบััน กรรมีการอิสุระ  
และป็ระธุ์านกรรมีการต่รว้จสุอบั

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2531 – ป็ัจจุบััน อาจารย่์และแพีทีย่์ (2) คำณะแพีทีย่ศาสุต่ร์
โรงพีย่าบัาลรามีาธุ์ิบัด้
(ธุ์ุรกิจโรงพีย่าบัาล)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

272 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

5. นายปารเมศ เหตระกูล

ตำาแหน่ง
• กรรมีการอิสุระ
• กรรมีการต่รว้จสุอบั
• กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 

คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 กรกฎาคำมี 2548 

  อายุ 58 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
     - ไมี่มี้ -

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี บััญชี
บััณฑิต่ จุฬาลงกรณ์
มีหาว้ิทีย่าลัย่

- ป็ริญญาโที MBA 
University 
of Hartford, 
Connecticut, USA

- ป็ระกาศน้ย่บััต่ร
ทีางว้ิชาชีพีชั�นสุูง
ทีางด้านการเงิน
และการลงทีุน 
CFA, the Institute 
of Chartered 
Financial 
Analysts, Virginia, 
USA

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 43/2005

0.004 ป็ี 2548 – ป็ัจจุบััน กรรมีการอิสุระ  
และกรรมีการต่รว้จสุอบั 

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัจก. ด้เอ็นบัรอดคำาสุที์ 
(ธุ์ุรกิจที้ว้ีดิจิต่อล)

ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. ป็ระชุมีช่าง 
(ธุ์ุรกิจสุ่�อสุิ�งพีิมีพี์)

ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. อะกริยู่เน้�ย่น 
(ธุ์ุรกิจการเกษัต่ร)

ป็ัจจุบััน กรรมีการ (5) บัจก. ป็ิย่ะดาแมีนชั�น 
(ธุ์ุรกิจอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

273ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา / 

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

6. นายธุ์นาธุ์ิป พิเชิษฐวิณิชิย์โชิค 

ตำาแหน่ง
• กรรมีการอิสุระ
• กรรมีการต่รว้จสุอบั
• กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 

คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล
กิจการ

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 กรกฎาคำมี 2551

  อายุ 57 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
     - ไมี่มี้ -

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี 
นิต่ิศาสุต่รบััณฑิต่ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่
ธุ์รรมีศาสุต่ร์

- ป็ริญญาโที กฎหมีาย่ 
University of 
Pennsylvania, USA 

- ป็ริญญาโที กฎหมีาย่ 
Southern Methodist 
University, USA 

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 78/2009

ไมี่มี้ ป็ี 2551 – ป็ัจจุบััน กรรมีการอิสุระ 
และกรรมีการต่รว้จสุอบั 

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2548 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัจก. ที้�ป็ร่กษัากฎหมีาย่ธุ์นาธุ์ิป็ 
แอนด์ พีาร์ทีเนอร์สุ
(ธุ์ุรกิจที้�ป็ร่กษัากฎหมีาย่)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

274 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

7. นางส้มส้ิริ อิงโพธุ์ิ�ชิัย

ตำาแหน่ง
• กรรมีการบัริษััที
• กรรมีการบัริหาร

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 27 มีกราคำมี 2535

  อายุ 74 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• น้องนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ระถืมีศ่กษัา

อบรมหลักสู้ตร:

- Directors 
Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 17/2004

0.20 ป็ี 2535 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ และรองกรรมีการ 
ผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี-การเงิน

(2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร 
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2521 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2524 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2525 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (5) บัจก. จีเอฟ ฟูดสุ์
(ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็)

ป็ี 2518 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (6) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2531 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (7) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ 
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์ )

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (8) บัจก. มีินิแมี็กสุ์ เว้นเจอร์
(ธุ์ุรกิจข็าย่สุินคำ้าอุป็โภคำ)

ป็ี 2518 – ป็ี 2561 กรรมีการ (9) บัจก. พี้.เว้็ต่.
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ี 2561 กรรมีการ (10) บัจก. พีานาแลบั
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

275ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

8. น.ส้.วิรรณี ศิริมงคลเกษม      

ตำาแหน่ง
• กรรมีการบัริษััที

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 18 เมีษัาย่น 2546

  อายุ 64 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• น้องนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี
ศ่กษัาศาสุต่ร์ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่
ศรีนคำรินทีรว้ิโรฒ

อบรมหลักสู้ตร:
- Directors 

Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 17/2004

0.81 ป็ี 2546 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2525 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ 
ฝ�าย่นำาเข็้าสุินคำ้าและจัดซื�อเคำมี้ภัณฑ์

(2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. มีินิแมี็กสุ์ เว้นเจอร์
(ธุ์ุรกิจข็าย่สุินคำ้าอุป็โภคำ)

ป็ี 2525 – ป็ี 2561 กรรมีการ (4) บัจก. พี้.เว้็ต่.
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ี 2561 กรรมีการ (5) บัจก. พีานาแลบั
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

276 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

9. นายสุ้จิน ศิริมงคลเกษม           

ตำาแหน่ง
• กรรมีการบัริษััที
• กรรมีการสุรรหา พีิจารณา 

คำ่าต่อบัแทีน และกำากับัดูแล 
กิจการ

• กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง
• กรรมีการบัริหาร
• รองกรรมีการผู้จัดการสุาย่งาน 

จัดซื�อไก่เน่�อ 
ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 18 เมีษัาย่น 2546

  อายุ 51 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• หลานนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

ป็ริญญาต่รี  
เศรษัฐศาสุต่รบััณฑิต่  
Boston University, 
USA

อบรมหลักสู้ตร:
- Directors 

Certification
Program(DCP) 
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 33/2003

4.78 ป็ี 2546 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการ 
สุาย่งานจัดซื�อไก่เน่�อ

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2547 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการ 
ฝ�าย่การต่ลาด

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (5) บัจก. จีเอฟ ฟูดสุ์
(ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (6) บัจก. จีพี้ บัรีดดิ�ง
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (7) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (8) บัจก. ฟาร์มี ป็.เจริญพีันธุ์์ อิมีเอ็กซ์
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งหมีูเน่�อ-หมีูพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (9) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์ จี.พี้.ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (10) บัจก. กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า
(ธุ์ุรกิจผลิต่ลูกกุ้ง-เล้�ย่งป็ลา)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (11) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (12) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์
(ธุ์ุรกิจคำอนโด)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (13) บัจก. จุลฉัต่ร
(ธุ์ุรกิจอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2560 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (14) บัจก. เอ็มีเอสุ 2018
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2547 – ป็ี 2561 กรรมีการ (15) บัจก. พี้.เว้็ต่.
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2547 – ป็ี 2561 กรรมีการ (16) บัจก. พีานาแลบั 
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

277ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

10. นางปรานี ภาคสุ้ข             

ตำาแหน่ง
• กรรมีการบัริหาร
• รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ 

สุาย่งานการเงิน
ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 สุิงหาคำมี 2554

  อายุ 68 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• น้องนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี 
บัริหารธุ์ุรกิจ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่
รามีคำำาแหง 

อบรมหลักสู้ตร:
- Directors 

Accreditation 
Program  
จากสุมีาคำมี IOD  
รุ่น 17/2004

0.10 ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการอาวุ้โสุ 
สุาย่การเงิน

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2523 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัมีจ. กรุงไทีย่อาหาร
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2523 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. ฟาร์มีกรุงไทีย่
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์)

ป็ี 2523 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2524 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (5) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ. ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ)

ป็ี 2525 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (6) บัจก. จีเอฟ ฟูดสุ์
(ธุ์ุรกิจอาหารแป็รรูป็)

ป็ี 2531 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (7) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (8) บัจก. มีินิแมี็กสุ์ เว้นเจอร์
(ธุ์ุรกิจข็าย่สุินคำ้าอุป็โภคำ)

ป็ี 2523 – ป็ี 2561 กรรมีการ (9) บัจก. พี้.เว้็ต่.
(ธุ์ุรกิจย่าสุัต่ว้์)

ป็ี 2536 – ป็ี 2561 กรรมีการ (10) บัจก. พีานาแลบั
(ธุ์ุรกิจจำาหน่าย่เคำมี้เกษัต่ร)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

278 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

11. นายกิตติชิัย ศิริมงคลเกษม            

ตำาแหน่ง
• รองกรรมีการผู้จัดการ 

สุาย่งานการผลิต่และการต่ลาด
• กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 18 ตุ่ลาคำมี 2547

  อายุ 52 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• บัุต่รนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี  
INFO. 
Management, 
California State 
University, San 
Bernardino

- ป็ริญญาโที MBA 
The University of     
La Verne, USA

2.98 ป็ี 2547 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการ 
สุาย่งานการผลิต่ และการต่ลาด

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์
(ธุ์ุรกิจอาหารสุัต่ว้์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. ฟาร์มี ป็.เจริญพีันธุ์์ อิมีเอ็กซ์
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งหมีูเน่�อ-หมีูพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์ จี.พี้.ฟาร์มี
(ธุ์ุรกิจเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (5) บัจก. กรุงไทีย่เพีาะเล้�ย่งสุัต่ว้์นำ�า
(ธุ์ุรกิจผลิต่ลูกกุ้ง-เล้�ย่งป็ลา)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (6) บัจก. ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ
(ธุ์ุรกิจให้เช่าอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (7) บัจก. เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์
(ธุ์ุรกิจคำอนโด)

ป็ี 2559 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (8) บัจก. จุลฉัต่ร
(ธุ์ุรกิจอสุังหาริมีทีรัพีย่์)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

279ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

12. น.ส้.วิิภาวิดี ศิริมงคลเกษม                 

ตำาแหน่ง
• รองกรรมีการผู้จัดการ 

สุาย่งานพีัฒนาธุ์ุรกิจ
• กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 23 กุมีภาพีันธุ์์ 2558

  อายุ 55 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• บัุต่รนาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี 

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี
คำณะรัฐศาสุต่ร์ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่ 
ธุ์รรมีศาสุต่ร์  

- ป็ริญญาโที
บัริหารธุ์ุรกิจ 
(EMBA) 
สุถืาบัันบััณฑิต่
บัริหารธุ์ุรกิจ 
ศศินทีร์

- ป็ริญญาโที 
การจัดการทีั�ว้ไป็ 
University 
of Southern 
California, USA

2.98 ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการ 
สุาย่งานพีัฒนาธุ์ุรกิจ

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (2) บัจก. มีินิแมี็กสุ์ เว้นเจอร์
(ธุ์ุรกิจข็าย่สุินคำ้าอุป็โภคำ)

ป็ี 2559 – 2563 กรรมีการผู้จัดการ 
สุาย่งานเว้ลเนสุล้ฟว้ิ�ง

(3) บัมีจ. ดุสุิต่ธุ์าน้ 
(ธุ์ุรกิจบัริการการที่องเที้�ย่ว้
และสุันทีนาการ)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

280 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา / 

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /
 ประเภทธัรุก่จั

13. น.ส้.จุฑามาส้ อิงโพธุ์ิ�ชิัย                     

ตำาแหน่ง
• เลข็านุการบัริษััที   

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 16 ตุ่ลาคำมี 2551
• รองกรรมีการผู้จัดการ 

สุาย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์
ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 มีกราคำมี 2554  

• กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง 
 

  อายุ 46 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
• บัุต่รนางสุมีสุิริ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่

- ป็ริญญาต่รี B.A. 
Pine Manor College, 
Boston, USA

- ป็ริญญาโที M.Sc. Financial 
Economics, Boston 
University, USA

- ป็ริญญาเอก  
Ph.D. in Business 
Administration, 
Bangkok University in 
cooperation with University 
of Nebraska-Lincoln, USA

อบรมหลักสู้ตร:

0.40 ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน รองกรรมีการผู้จัดการ 
สุาย่งานนักลงทีุนสุัมีพีันธุ์์

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

ป็ี 2551 – ป็ัจจุบััน เลข็านุการบัริษััที  

ป็ี 2561 – ป็ัจจุบััน กรรมีการบัริหารคำว้ามีเสุ้�ย่ง

ป็ี 2556 – ป็ี 2561 กรรมีการกำากับัดูแลกิจการ

ป็ี 2557 – ป็ัจจุบััน กรรมีการอิสุระ  
และกรรมีการต่รว้จสุอบั

(2) บัมีจ. พีริ�นซิเพีิล แคำป็ิต่อล
(ธุ์ุรกิจโรงพีย่าบัาล)

ป็ี 2558 – ป็ัจจุบััน กรรมีการ (3) บัจก. มีินิแมี็กสุ์ เว้นเจอร์
(ธุ์ุรกิจข็าย่สุินคำ้าอุป็โภคำ)

ป็ี 2564 - ป็ัจจุบััน กรรมีการ (4) บัจก. มีิลเล้�ย่นพีิกซ์ สุตู่ดิโอ
(ธุ์ุรกิจบัริการและผลิต่สุ่�อ
ป็ระชาสุัมีพีันธุ์์)

 ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย - Executive Development Program (EDP 19/2019) / TLCA

- Director Diploma Examination (62/2018) / Thai IOD

- Family Business Governance 2018 (FBG 12/2018) / Thai IOD

- Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) / Thai IOD

- IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) / Thai IOD

- Strategic CFO in Capital Markets (4/2016) / The Stock Exchange of Thailand

- Advance Audit Committee Program 2016 (AACP 22/2016) / Thai IOD

- Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) / Thai IOD

- Company Secretary Program (CSP 29/2009) / Thai IOD

หมีาย่เหตุ่:  หน�าท้ี�และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องเลข็านุการบัริษััที ป็รากฏภาย่ในข็�อมีูล สุ�ว้นท้ี� 2 การกำากับัดูแลกิจการ หัว้ข็�อโคำรงสุร�างการกำากับัดูแลกิจการ และข็�อมีูลสุำาคำัญเก้�ย่ว้กับัคำณะกรรมีการ คำณะกรรมีการชุดย่�อย่ ผู�บัริหาร 
              พีนักงานและอ่�นๆ (7.6 ข็�อมูีลสุำาคำัญอ่�นๆ)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

281ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา /

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /  
ประเภทธัรุก่จั

14. นายฐิติ วิรรณเชิษฐ์              

ตำาแหน่ง
• ผู้อำานว้ย่การฝ�าย่โรงงาน

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 2 มีกราคำมี 2554

  อายุ 65 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
     - ไมี่มี้ -

  ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย

- ป็ริญญาต่รี 
บัริหารธุ์ุรกิจ  
หานเจีย่ง มีาเลเซีย่ 

ไมี่มี้ ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน ผู้อำานว้ย่การฝ�าย่โรงงาน (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

282 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา / 

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /  
ประเภทธัรุก่จั

15. นายธุ์ีระศักดิ� เปี�ยมสุ้ภัคพงศ์                          

ตำาแหน่ง
• ผู้อำานว้ย่การ 

ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน           
ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 กรกฎาคำมี 2554

  อายุ 56 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
    - ไมี่มี้ -

- ป็ริญญาต่รี ศิลป็ศาสุต่รบััณฑิต่ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่ราชภัฏธุ์นบัุรี

- ป็ริญญาโที บัริหารธุ์ุรกิจ 
มีหาบััณฑิต่ มีหาว้ิทีย่าลัย่ศรีป็ทีุมี 

อบรมหลักสู้ตร:

0.0001 ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน ผู้อำานว้ย่การ 
ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

 ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย - How to develop a risk management plan: HRP, IOD รุ่น 10/2016

- การต่รว้จสุอบัภาย่ในเพี่�อเต่รีย่มีต่ัว้เป็็นผู้ต่รว้จสุอบัภาย่ในรับัอนุญาต่สุากล คำณะพีาณิชย่ศาสุต่ร์และการบััญชีจุฬาลงกรณ์ มีหาว้ิทีย่าลัย่ 
The Institute of Internal Auditors

- นักบััญชีกับัการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จสุอบัภาย่ใน  สุมีาคำมี นักบััญชีและผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่แห่งป็ระเทีศไทีย่

- การอบัรมีต่ามีพีระราชบััญญัต่ิการบััญชี พี.ศ. 2543 กรมีทีะเบั้ย่นการคำ้า กระทีรว้งพีาณิชย่์

- หลักสุูต่รพี่�นฐานกฎหมีาย่และกฎเกณฑ์ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีจดทีะเบั้ย่น สุมีาคำมีบัริษััทีจดทีะเบั้ย่นไทีย่

- การบัริหารจัดการงานต่รว้จสุอบัภาย่ในให้ทีันต่่อการเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องโลกธุ์ุรกิจ คำณะพีาณิชย่ศาสุต่ร์และการบััญชี จุฬาลงกรณ์
มีหาว้ิทีย่าลัย่

- การอ่านงบัการเงินและว้ิเคำราะห์งบัเมี่�อนำา IFRS มีาใช้คำรั�งแรกเพี่�อผู้ทีำา ผู้สุอบับััญชี และผู้ใช้ สุมีาคำมีนักว้ิเคำราะห์หลักทีรัพีย่์

- Director Certification Program Class 278/2019 สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีสุถืาบัันกรรมีการบัริษััทีไทีย่ (IOD)

- กลยุ่ทีธุ์์บัริหารการเงินเพี่�อพีลิกฟื้นองคำ์กรและสุร้างการเต่ิบัโต่ในยุ่คำ New Normal   ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- แนว้ทีางการจัดทีำาราย่งานทีางการเงินข็องบัริษััทีที้�ได้รับัผลกระทีบัจากเหตุ่การณ์ COVID-19 ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- บัุคำลิกภาพี พีลังการพีูดและการนำาเสุนอ สุำาหรับัพีนักงานข็าย่ ศูนย่์พีัฒนาทีรัพีย่ากรมีนุษัย่์

- เสุริมีศักย่ภาพีให้กิจการ ผ่านการบัริหารการเงินอย่่างมี่ออาชีพี ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- หลักสุูต่รธุ์ุรกิจกับัสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- แนว้โน้มี ทีิศทีางการทีำา M&A ป็ระเด็นสุำาคำัญที้�ต่้องพีิจารณา และกลยุ่ทีธุ์์การทีำา M&A ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- สุรุป็สุาระสุำาคำัญ ป็ระเด็นที้�คำว้รทีราบัข็อง TFRS for PAEs ที้�ต่้องใช้ และการเป็ล้�ย่นแป็ลงในป็ี 2564 ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- ทีำาไมีป็ระเทีศไทีย่ต่้องมี้กฎหมีาย่ หลักสุูต่รนิต่ิศาสุต่รบััณฑิต่ มีหาว้ิทีย่าลัย่จุฬาลงกรณราชว้ิทีย่าลัย่ ว้ิทีย่าเข็ต่นคำรศรีธุ์รรมีราช

- การพีัฒนารูป็แบับัการเรีย่นรู้เชิงรุกที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีสุำาหรับัการบัริหารการศ่กษัายุ่คำดิจิทีัล มีหาว้ิทีย่าลัย่เทีคำโนโลย่้ราชมีงคำลรัต่นโกสุินทีร์

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

283ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

ชืุ�อ-สักุล / ตำาแหุ้น่ง / 
วันท่�ได้รบัแต่งตั�ง / อายุ /  
ความสััมพันธัค์รอบครวั 

ระหุ้ว่างกรรมการและผู้้้บรหุ่้าร / 
ประวัต่การกระทำาผู้่ดกฎหุ้มาย

คุณวุฒ่
ทางการศึึกษา / 

ประวัต่อบรม

สััดส่ัวน 
การถืือหุุ้้น 

ในบรษั่ท ทั�ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%)

ประสับการณ์ทำางานย้อนหุ้ลัง 5 ปี

ชุ่วงเวลา ตำาแหุ้น่ง ชืุ�อหุ้น่วยงาน / บรษั่ท /  
ประเภทธัรุก่จั

16. นางส้าวิรัชินีกร ปวิิตรปก              

ตำาแหน่ง
• ผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี
• ผู้คำว้บัคำุมีดูแลการทีำาบััญชี

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ 1 กรกฎาคำมี 2554

  อายุ 62 ปี

  ควิามส้ัมพันธุ์์ทางครอบครัวิฯ
    - ไมี่มี้ -

- ป็ริญญาต่รี บัริหารธุ์ุรกิจ 
สุาข็าการเงิน มีหาว้ิทีย่าลัย่
รามีคำำาแหง

- ป็ริญญาต่รี บัริหารธุ์ุรกิจ สุาข็า
บััญชี มีหาว้ิทีย่าลัย่ราชภัฎ
สุว้นดุสุิต่

อบรมหลักสู้ตร:

ไมี่มี้ ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน ผู้จัดการอาวุ้โสุฝ�าย่บััญชี (1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

 ไม่มีประวิัติการกระทำาผิดกฎหมาย - ต่ิดอาวุ้ธุ์ด้านบััญชีในยุ่คำดิจิทีัล

- การบััญชียุ่คำดิจิต่อล นว้ัต่กรรมี Software บััญชี 4.0

- Update มีาต่รฐานการสุอบับััญชีป็ี 2560-2561 และบัทีเรีย่นจากราย่งานผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่แบับัใหมี่

- เจาะล่ก ที้�ดิน อาคำาร อุป็กรณ์ และต่้นทีุนการกู้ย่่มี

- การย่่�นงบัการเงินข็องผู้ทีำาบััญชีด้ว้ย่ระบับัการให้บัริการรับังบัการเงินผ่านทีางอิเล็กทีรอนิกสุ์  (e-Filing)

- ทีำาคำว้ามีเข็้าใจ TFRS เพี่�อป็ระโย่ชน์การว้ิเคำราะห์หลักทีรัพีย่์: ศ่กษัาจากข็้อมีูลเผย่แพีร่ใน www.settrade.com

- ทีำาคำว้ามีรู้จัก: มีาต่รฐานการราย่งานทีางการเงิน – กลุ่มีเคำรื�องมี่อทีางการเงินสุ่ว้นกลาง คำรั�งที้� 2

- การว้ิเคำราะห์งบัการเงิน

- งบักระแสุเงินสุด

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

284 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

เอกส�รแนิบ 1: 2. ข็้อมูลก�รดำำ�รงติำ�แหนิ่งเป็นิกรรมก�รหรอืผู้บรหิ�รในิบรษัิัทฯ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม

ร�ยชื�อ
บรษัิัท บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม

GFPT KT MKS FKT GP GFF McKey GFN

1. นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์ ศิริมีงคำลเกษัมี C C C C C - - -

2. นาย่ว้ิรัช ศิริมีงคำลเกษัมี ExD ExD ExD ExD ExD ExD D -

3. นพี.อนันต่์ ศิริมีงคำลเกษัมี ExD ExD ExD ExD ExD ExD D D

4. นพี.สุาธุ์ิต่ กรเณศ D - - - - - - -

5. นาย่ป็ารเมีศ เหต่ระกูล D - - - - - - -

6. นาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ D - - - - - - -

7. นางสุมีสุิริ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ D ExD D D - D - -

8. น.สุ.ว้รรณ้ ศิริมีงคำลเกษัมี D E - - - - - -

9. นาย่สุุจิน ศิริมีงคำลเกษัมี ExD ExD D D D D - -

10. นางป็ราน้ ภาคำสุุข็ E D D D - D - -

11. นาย่กิต่ต่ิชัย่ ศิริมีงคำลเกษัมี E - - - - - - -

12. น.สุ.ว้ิภาว้ด้ ศิริมีงคำลเกษัมี E - - - - - - -

13. น.สุ.จุฑามีาสุ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ E - - - - - - -

14. นาย่ฐิต่ิ ว้รรณเชษัฐ์ E - - - - - - -

15. นาย่ธุ์ีระศักดิ์ เป็ี�ย่มีสุุภัคำพีงศ์ E - - - - - - -

16. น.สุ.รัชน้กร ป็ว้ิต่รป็ก E - - - - - - -

หมีาย่เหตุ่:  C = ป็ระธุ์านกรรมีการ    ExD = กรรมีการท้ี�เป็็นผู�บัริหาร    D = กรรมีการ    E = ผู�บัริหาร 

 เอกส้ารแนบ 1



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

285ก�รวเิคำร�ะหแ์ละคำำ�อธุบิ�ยข็องฝ่่�ยจัดำก�ร นิโยบ�ยก�รกำ�กบัดูำแลกจิก�รก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกจิเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิ งบก�รเงนิิ

บัรษัิัท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ)
GFPT Public Company Limited

 เอกี่ส�รแนิบั 2
ร�ยละเอียดเกี่ี�ยวกี่ับักี่รรมกี่�ร 
ของบัรษัิัทย่อย



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

286 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

เอกส�รแนิบ 2:  ร�ยละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมก�รข็องบรษัิัทย่อย

ร�ยชื�อ
บรษัิัทย่อย

KT MKS FKT GP GFF

1. นาย่ป็ระสุิทีธุ์ิ์  ศิริมีงคำลเกษัมี C C C C -

2. นาย่ว้ิรัช  ศิริมีงคำลเกษัมี ExD ExD ExD ExD ExD

3. นพี.อนันต่์  ศิริมีงคำลเกษัมี ExD ExD ExD ExD ExD

4. นางสุมีสุิริ อิงโพีธุ์ิ์ชัย่ ExD D D - D

5. นาย่สุุจิน  ศิริมีงคำลเกษัมี ExD D D D D

6. นางป็ราน้  ภาคำสุุข็ D D D - D

7. นาย่ข็จร  ศิริมีงคำลเกษัมี - - - - D

8. นาย่เจษัฎา  ศิริมีงคำลเกษัมี ExD D D D D

9. น.สุ.ป็ภิญญา  ศิริมีงคำลเกษัมี ExD - - - -

10. น.สุ.ว้ิว้รรย่า  ศิริมีงคำลเกษัมี - D D D D

หมีาย่เหตุ่:  C = ป็ระธุ์านกรรมีการ    ExD = กรรมีการท้ี�เป็็นผู�บัริหาร    D = กรรมีการ

 เอกส้ารแนบ 2
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ติรวจสอบัภ�ยในิ
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ชื�อ-สกุล
/ติำ�แหนิ่ง

/วันิท่�ไดำ้รบัแติ่งติั�ง

คำุณวุฒิท�งก�รศ้กษั� /
 ประวัติิอบรม

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นิ

ช่วงเวล� ติำ�แหนิ่ง
ชื�อหนิ่วยง�นิ / บรษัิัท / 

ประเภทธุรุกิจ

นายธุ์ีระศักดิ� เปี�ยมสุ้ภัคพงศ์                          

 - ผู้อำานว้ย่การ 
ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน           

ได้รับัแต่่งต่ั�งเมี่�อ  
1 กรกฎาคำมี 2554

- ป็ริญญาต่รี ศิลป็ศาสุต่รบััณฑิต่ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่ราชภัฏธุ์นบัุรี

- ป็ริญญาโที บัริหารธุ์ุรกิจ 
มีหาบััณฑิต่ มีหาว้ิทีย่าลัย่ศรีป็ทีุมี

ป็ี 2554 – ป็ัจจุบััน ผู้อำานว้ย่การ 
ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน

(1) บัมีจ. จีเอฟพี้ที้
(ธุ์ุรกิจผลิต่สุินคำ้าที้�ทีำาจากเน่�อไก่)

อบรมหลักสู้ตร:

- How to develop a risk management plan: HRP, IOD รุ่น 10/2016

- การต่รว้จสุอบัภาย่ในเพี่�อเต่รีย่มีต่ัว้เป็็นผู้ต่รว้จสุอบัภาย่ในรับัอนุญาต่สุากล คำณะพีาณิชย่ศาสุต่ร์และการบััญชีจุฬาลงกรณ์ 
มีหาว้ิทีย่าลัย่ The Institute of Internal Auditors

- นักบััญชีกับัการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จสุอบัภาย่ใน  สุมีาคำมี นักบััญชีและผู้สุอบับััญชีรับัอนุญาต่แห่งป็ระเทีศไทีย่

- การอบัรมีต่ามีพีระราชบััญญัต่ิการบััญชี พี.ศ. 2543 กรมีทีะเบั้ย่นการคำ้า กระทีรว้งพีาณิชย่์

- หลักสุูต่รพี่�นฐานกฎหมีาย่และกฎเกณฑ์ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีจดทีะเบั้ย่น สุมีาคำมีบัริษััทีจดทีะเบั้ย่นไทีย่

- การบัริหารจัดการงานต่รว้จสุอบัภาย่ในให้ทีันต่่อการเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องโลกธุ์ุรกิจ คำณะพีาณิชย่ศาสุต่ร์และการบััญชี จุฬาลงกรณ์
มีหาว้ิทีย่าลัย่

- การอ่านงบัการเงินและว้ิเคำราะห์งบัเมี่�อนำา IFRS มีาใช้คำรั�งแรกเพี่�อผู้ทีำา ผู้สุอบับััญชี และผู้ใช้ สุมีาคำมีนักว้ิเคำราะห์หลักทีรัพีย่์

- Director Certification Program Class 278/2019 สุมีาคำมีสุ่งเสุริมีสุถืาบัันกรรมีการบัริษััทีไทีย่ (IOD)

- กลยุ่ทีธุ์์บัริหารการเงินเพี่�อพีลิกฟื้นองคำ์กรและสุร้างการเต่ิบัโต่ในยุ่คำ New Normal   ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- แนว้ทีางการจัดทีำาราย่งานทีางการเงินข็องบัริษััทีที้�ได้รับัผลกระทีบัจากเหตุ่การณ์ COVID-19 ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- บัุคำลิกภาพี พีลังการพีูดและการนำาเสุนอ สุำาหรับัพีนักงานข็าย่ ศูนย่์พีัฒนาทีรัพีย่ากรมีนุษัย่์

- เสุริมีศักย่ภาพีให้กิจการ ผ่านการบัริหารการเงินอย่่างมี่ออาชีพี ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- หลักสุูต่รธุ์ุรกิจกับัสุิทีธุ์ิมีนุษัย่ชน ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- แนว้โน้มี ทีิศทีางการทีำา M&A ป็ระเด็นสุำาคำัญที้�ต่้องพีิจารณา และกลยุ่ทีธุ์์การทีำา M&A ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่

- สุรุป็สุาระสุำาคำัญ ป็ระเด็นที้�คำว้รทีราบัข็อง TFRS for PAEs ที้�ต่้องใช้ และการเป็ล้�ย่นแป็ลงในป็ี 2564 ต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่ง
ป็ระเทีศไทีย่

- ทีำาไมีป็ระเทีศไทีย่ต่้องมี้กฎหมีาย่ หลักสุูต่รนิต่ิศาสุต่รบััณฑิต่ มีหาว้ิทีย่าลัย่จุฬาลงกรณราชว้ิทีย่าลัย่ ว้ิทีย่าเข็ต่นคำรศรีธุ์รรมีราช

- การพีัฒนารูป็แบับัการเรีย่นรู้เชิงรุกที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีสุำาหรับัการบัริหารการศ่กษัายุ่คำดิจิทีัล มีหาว้ิทีย่าลัย่เทีคำโนโลย่้ราชมีงคำล
รัต่นโกสุินทีร์

หมีาย่เหตุ่: หน�าท้ี�และคำว้ามีรับัผิดชอบัข็องผู�อำานว้ย่การฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน ป็รากฏภาย่ในข็�อมีูล สุ�ว้นท้ี� 2 การกำากับัดูแลกิจการ หัว้ข็�อโคำรงสุร�างการกำากับัดูแลกิจการ และข็�อมีูลสุำาคำัญเก้�ย่ว้กับัคำณะกรรมีการ  
              คำณะกรรมีการชุดย่�อย่ ผู�บัริหาร พีนักงานและอ่�นๆ (7.6 ข็�อมูีลสุำาคำัญอ่�นๆ)

เอกส�รแนิบ 3:  ร�ยละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหนิ้�ง�นิติรวจสอบภ�ยในิ
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และร�ยละเอียดเกี่ี�ยวกี่ับัร�ยกี่�ร 
ประเมินิร�คำ�ทรพัย์สินิ



รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

290 ก�รบรหิ�รจัดำก�รคำว�มเส่�ยง ก�รข็บัเคำลื�อนิธุรุกิจเพืื่�อคำว�มยั�งยนืิภ�พื่รวมก�รประกอบธุรุกจิส�รบัญ

เอกส�รแนิบ 4:  ทรพัื่ย์สินิท่�ใช้ในิก�รประกอบธุรุกิจและร�ยละเอ่ยดำเก่�ยวกับร�ยก�รประเมินิร�คำ�ทรพัื่ย์สินิ

ทรพัื่ย์สินิท่�ใช้ในิก�รประกอบธุรุกิจ

4.1  ลักษัณะสุำาคำัญข็องทีรัพีย่์สุินถืาว้รหลักที้�กลุ่มีบัริษััทีใช้ในการป็ระกอบัธุ์ุรกิจ ณ 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 มี้ดังน้�

ประเภท/ลักษัณะทรพัื่ย์สินิ ลักษัณะกรรมสิทธุิ� มูลคำ่�
(ล้้านบาท)

ภ�ระผูกพัื่นิ

1. ที่ดิน

1.1 ที่ดินส้ำาหรับโรงงานผลิต

- ชำาแหละและแป็รรูป็เน่�อไก่ จำานว้น 4 แป็ลง  
รว้มีเน่�อที้� 46-3-85.25 ไร่ จ.สุมีุทีรป็ราการ

บัริษััทีฯ เป็็นเจ้าข็อง 149.48 ต่ิดจำานอง 4 แป็ลง กับัสุถืาบัันการเงิน
มีูลคำ่า 327 ล้านบัาที

- ผลิต่อาหารสุัต่ว้์ จำานว้น 24 แป็ลง รว้มีเน่�อที้� 
295-3-174.10 ไร่ จ.สุมีุทีรป็ราการ และ จ.ชลบัุรี

บัริษััทีย่่อย่ บัมีจ.กรุงไทีย่อาหาร เป็็นเจ้าข็อง 100.55 ต่ิดจำานอง 13 แป็ลง กับัสุถืาบัันการ
เงินมีูลคำ่า 675 ล้านบัาที

1.2 ที่ดินที่ใชิ้ในฟิาร์มเลี�ยงไก่

- จำานว้น 13 แป็ลง จ.ชลบัุรี รว้มีเน่�อที้�  
836-1-11 ไร่

บัริษััทีฯ เป็็นเจ้าข็อง 43.23 ต่ิดจำานอง 1 แป็ลง กับัสุถืาบัันการเงิน
มีูลคำ่า 110 ล้านบัาที

- จำานว้น 55 แป็ลง จ.ชลบัุรี รว้มีเน่�อที้�  
3,617-1-93 ไร่

บัริษััทีย่่อย่ บัจก.เอ็มี.เคำ.เอสุ ฟาร์มี เป็็นเจ้าข็อง 148.91 ต่ิดจำานอง 18 แป็ลง กับัสุถืาบัันการ
เงินมีูลคำ่า 319 ล้านบัาที

- จำานว้น 29 แป็ลง จ.ชลบัุรี รว้มีเน่�อที้�  
2,292-0-41 ไร่

บัริษััทีย่่อย่ บัจก.ฟาร์มีกรุงไทีย่ เป็็นเจ้าข็อง 78.49 ต่ิดจำานอง 28 แป็ลง กับัสุถืาบัันการ
เงินมีูลคำ่า 80 ล้านบัาที

- จำานว้น 4 แป็ลง จ.ชลบัุรี รว้มีเน่�อที้�  
1,824-0-76 ไร่

บัริษััทีย่่อย่ บัจก.จีพี้ บัรีดดิ�ง เป็็นเจ้าข็อง 60 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

2. โรงงาน

2.1 โรงงานส้ำาหรับผลิต

- ชำาแหละไก่และผลิต่สุินคำ้าสุำาเร็จรูป็ 1 แห่ง
จ.สุมีุทีรป็ราการ

บัริษััทีฯ เป็็นเจ้าข็อง 354.78 ต่ิดจำานองพีร้อมีที้�ดิน

- ผลิต่อาหารสุัต่ว้์ 2 แห่ง จ.สุมีุทีรป็ราการ 
และ จ.ชลบัุรี

บัริษััทีย่่อย่ บัมีจ.กรุงไทีย่อาหาร เป็็นเจ้าข็อง 409.03 ต่ิดจำานองพีร้อมีที้�ดิน 29.61 ล้านบัาที 

- อาคำารผลิต่ไก่ย่อและไสุ้กรอก 1 แห่ง บัริษััทีฯ เป็็นเจ้าข็อง 38.49 ต่ิดจำานองพีร้อมีที้�ดิน

2.2 โรงงานฟิาร์มเลี�ยงไก่และโรงฟิักลูกไก่

- จำานว้น 191 หลัง จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.เอ็มี.เคำ.เอสุ ฟาร์มี เป็็นเจ้าข็อง 1,386.83 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

- จำานว้น 102 หลัง จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.ฟาร์มีกรุงไทีย่ เป็็นเจ้าข็อง 581.09 ต่ิดจำานองพีร้อมีที้�ดิน

- จำานว้น 13 หลัง จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.จีพี้ บัรีดดิ�ง เป็็นเจ้าข็อง 224.13 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

- จำานว้น 13 หลัง จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัมีจ.กรุงไทีย่อาหาร เป็็นเจ้าข็อง 35.19 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน (ให้ฟาร์มีกรุงไทีย่เช่า)

3. เคร่่องจักร

3.1 เคร่่องจักรใชิ้ในการผลิต

- ชำาแหละและแป็รรูป็เน่�อไก่ จำานว้น 69 ชุด บัริษััทีฯ เป็็นเจ้าข็อง 188.23 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

- ผลิต่อาหารสุัต่ว้์ 2 แห่ง  จำานว้น 5 ชุด บัริษััทีย่่อย่ บัมีจ.กรุงไทีย่อาหาร เป็็นเจ้าข็อง 64.19 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

- ผลิต่ไก่ย่อและไสุ้กรอก จำานว้น 5 ชุด บัริษััทีย่่อย่ บัจก.จีเอฟฟูดสุ์ เป็็นเจ้าข็อง 93.40 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน 
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ภ�ระผูกพัื่นิ

3.2 เคร่่องจักรใชิ้ในฟิาร์มเลี�ยงไก่

- ป็ระเภทีอุป็กรณ์ในการฟักลูกไก่

 จำานว้น 43 ชุด จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.จีพี้ บัรีดดิ�ง เป็็นเจ้าข็อง 13.12 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

 จำานว้น 252 ชุด จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.ฟาร์มีกรุงไทีย่ เป็็นเจ้าข็อง 61.90 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

- ป็ระเภทีอุป็กรณ์ในการเล้�ย่งไก่

 จำานว้น 12 ชุด จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.จีพี้ บัรีดดิ�ง เป็็นเจ้าข็อง 1.25 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

 จำานว้น 108 ชุด จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.ฟาร์มีกรุงไทีย่ เป็็นเจ้าข็อง 13.35 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

   จำานว้น 191 ชุด จ.ชลบัุรี บัริษััทีย่่อย่ บัจก.เอ็มี.เคำ.เอสุ ฟาร์มี เป็็นเจ้าข็อง 219.46 ไมี่มี้ภาระผูกพีัน

ลำ�ดำับท่� ประเภทก�รเช่� ผู้ให้เช่�
ระยะเวล�ก�รเช่�

จำ�นิวนิปี วันิเริ�มสัญญ� วันิสิ�นิสุดำสัญญ�

1 อาคำารสุำานักงาน บัจก.ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์ 3 1 สุิงหาคำมี 2564 31 กรกฎาคำมี 2567

2 อาคำารสุำานักงาน บัจก.เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์ 3 1 สุิงหาคำมี 2564 31 กรกฎาคำมี 2567

3 อาคำารสุำานักงาน บัจก.เอ็มี.เคำ.เอสุ.คำอนโดทีาว้น์ 3 1 เมีษัาย่น 2564 31 มี้นาคำมี 2567

4 อาคำารโรงงาน บัจก.ป็.เจริญพีันธุ์์อาหารสุัต่ว้์ 3 1 มีกราคำมี 2562 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564

5 ที้�ดิน บัจก.ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ 20 1 สุิงหาคำมี 2550 31 กรกฎาคำมี 2570

6 ที้�ดิน บัจก.ป็.เจริญพีันธุ์์ จี.พี้.ฟาร์มี 20 1 ตุ่ลาคำมี 2546 30 กันย่าย่น 2566

7 ที้�ดินพีร้อมีสุิ�งป็ลูกสุร้าง บัจก.ป็.เจริญพีันธุ์์โป็รดิ�ว้สุ 3 1 สุิงหาคำมี 2564 31 กรกฎาคำมี 2567

นอกจากทีรัพีย่์สุินที้�เป็็นกรรมีสุิทีธุ์ิ์ข็องกลุ่มีบัริษััทีข็้างต่้น ณ ว้ันที้� 31 ธุ์ันว้าคำมี 2564 กลุ่มีบัริษััทีได้ทีำาสุัญญาเช่าอาคำารสุำานักงานเพี่�อใช้เป็็น
ที้�ต่ั�งสุำานักงานใหญ่ ศูนย่์จำาหน่าย่สุินคำ้า และหน่ว้ย่งานจัดสุ่งสุินคำ้า และเช่าที้�ดินเพี่�อใช้ทีำาฟาร์มีเล้�ย่งสุัต่ว้์และอาคำารพีักอาศัย่ข็องพีนักงานจาก
ผู้ให้เช่าที้�เป็็นบัริษััทีที้�เก้�ย่ว้ข็้องกัน ดังมี้ราย่ละเอ้ย่ดต่่อไป็น้�

4.2 นโย่บัาย่การลงทีุนในบัริษััทีย่่อย่และบัริษััทีร่ว้มี

บัริษััทีฯ มี้นโย่บัาย่ที้�จะลงทีุนให้คำรบัว้งจรในอุต่สุาหกรรมีการผลิต่เน่�อไก่ ไมี่ว้่าจะเป็็นการผลิต่อาหารสุัต่ว้์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่ป็ู�ย่่าพีันธุ์ุ์ ฟาร์มีเล้�ย่ง
ไก่พี่อแมี่พีันธุ์ุ์ ฟาร์มีเล้�ย่งไก่เน่�อ การชำาแหละไก่ รว้มีทีั�งการแป็รรูป็เน่�อไก่ ซ่�งทีำาให้บัริษััทีฯ สุามีารถืคำว้บัคำุมีคำุณภาพี และคำว้บัคำุมีต่้นทีุนการผลิต่
ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี สุ่ว้นบัริษััทีร่ว้มีทีั�ง 2 แห่ง นั�น ถื่งแมี้ว้่าบัริษััทีฯ จะถื่อหุ้นอยู่่เพี้ย่งร้อย่ละ 49 แต่่บัริษััทีฯ ย่ังสุามีารถืคำว้บัคำุมีการบัริหารงาน
ที้�สุำาคำัญ เช่น การจัดหาว้ัต่ถืุดิบัเน่�อไก่และไก่เน่�อ โดย่บัริษััทีฯ เป็็นผู้จำาหน่าย่เน่�อไก่ให้กับับัริษััที แมีคำคำ้ย่์ ฟู�ด เซอร์ว้ิสุเซสุ (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด 
และบัริษััที เอ็มี.เคำ.เอสุ.ฟาร์มี จำากัด ซ่�งเป็็นบัริษััทีย่่อย่เป็็นผู้จำาหน่าย่ไก่เน่�อให้กับับัริษััที จีเอฟพี้ที้ นิชิเร (ป็ระเทีศไทีย่) จำากัด

หมีาย่เหตุ่:  1. สัุญญาเช�าอาคำารสุำานักงาน และท้ี�ดินพีร�อมีสุิ�งป็ลูกสุร�างท้ี�มี้ระย่ะเว้ลาการเช�า 3 ป้็ สุามีารถืต่�ออายุ่ สุัญญาเช�าได�ภาย่ใต่�เง่�อนไข็ข็องแต่�ละสุัญญา
              2.  สุัญญาเช�าท้ี�ดินเพ่ี�อสุร�างอาคำารพีักอาศัย่ และฟาร์มีเล้�ย่งไก�ท้ี�มี้ระย่ะเว้ลาการเช�า 20 ป้็ สุามีารถืต่�ออายุ่สุัญญาเช�าได�ภาย่ใต่�เง่�อนไข็ข็องแต่�ละสุัญญา หากไมี�มี้การต่�ออายุ่สุัญญาเช�า ผู�เช�าย่อมีให�ถื่อว้�า 
                 สุิ�งป็ลูกสุร�าง อาคำาร อุป็กรณ์และสุ�ว้นคำว้บัท้ี�เป็็นสุ�ว้นป็ระกอบัข็องอาคำารหร่อสุิ�งป็ลูกสุร�างบันท้ี�ดินท้ี�เช�าต่กเป็็นกรรมีสิุทีธ์ิุ์ข็องผู�ให�เช�าทัี�งสุิ�น
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เอกส�รแนิบ 5:  นิโยบ�ยและแนิวปฏิบัติิก�รกำ�กับดำูแลกิจก�ร และจรรย�บรรณธุรุกิจ

บัรษิัทัีฯ มีก้ารเป็ดิเผย่ข็อ้มีลู นโย่บัาย่การกำากบััดแูลกจิการ และจรรย่าบัรรณธุ์รุกจิ ดงัราย่ละเอย้่ดป็รากฏบันเว้บ็ัไซต่บ์ัรษิัทัีฯ (www.gfpt.co.th) 
ภาย่ใต่้หัว้ข็้อ “การกำากับัดูแลกิจการ”

 เอกส้ารแนบ 5

นโย่บัาย่การกำากับัดูแลกิจการ: 
https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg

คูำ่มี่อจริย่ธุ์รรมีธุุ์รกิจ: 
https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg

ได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565

บรษัิท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy

สําหรบั กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
บรษัิท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

Public Company Limited
and its subsidiaries

คู่มือจรยิธรรมธรุกิจ
Code of Conduct

https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/GFPT%20CG%20Policy2564%20th.pdf
https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/code%20of%20conduct%20GFPT%202564%20th.pdf
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บัรษัิัท จีเอฟพีที จำ�กี่ัด (มห่�ชนิ)
GFPT Public Company Limited
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เอกส�รแนิบ 6:  ร�ยง�นิคำณะกรรมก�รติรวจสอบ 

ร�ยง�นิจ�กคำณะกรรมก�รติรวจสอบ

เรีย่น   ที่านผู้ถ่ือหุ้น

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัข็องบัริษััที จีเอฟพี้ที้ จำากัด (มีหาชน) ป็ระกอบัด้ว้ย่กรรมีการอิสุระจำานว้น 3 ที่าน ซ่�งเป็็นผู้ทีรงคำุณวุ้ฒิด้านการเงิน 
การบััญชี กฎหมีาย่ และการบัริหารจัดการ โดย่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัมี้คำว้ามีเป็็นอิสุระ ป็ระกอบัด้ว้ย่ นพี.สุาธุ์ิต่ กรเณศ ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการ
ต่รว้จสุอบั นาย่ป็ารเมีศ เหต่ระกูล กรรมีการต่รว้จสุอบั และ นาย่ธุ์นาธุ์ิป็ พีิเชษัฐว้ณิชย่์โชคำ กรรมีการต่รว้จสุอบั คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัทีุกที่าน 
มี้คำุณสุมีบััต่ิคำรบัถื้ว้นต่ามีกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บัที้�ได้กำาหนดไว้้ ซ่�งสุอดคำล้องกับัข็้อกำาหนดและแนว้ทีางป็ฏิบััต่ิที้�ด้สุำาหรับัคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั
ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ โดย่เฉพีาะอย่่างย่ิ�ง คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัไมี่ได้แต่่งต่ั�งเพี่�อรักษัาผลป็ระโย่ชน์ข็องกรรมีการ หรือผู้ถื่อ
หุ้นราย่ใหญ่เป็็นการเฉพีาะ  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้ป็ฏิบััต่ิต่ามีหน้าที้� ต่ามีข็อบัเข็ต่คำว้ามีรับัผิดชอบัที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่จากคำณะกรรมีการบัริษััที เช่น การกำากับัดูแล
การดำาเนินงานข็องบัริษััทีฯ รว้มีถื่งการสุอบัทีานงบัการเงินเฉพีาะกิจการ และงบัการเงินรว้มี เพี่�อให้สุอดคำล้องกับัมีาต่รฐานการบััญชี ข็้อกำาหนด
ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ และกฎหมีาย่อ่�นๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง นอกจากน้�คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้มี้การกำากับัดูแลระบับังานต่รว้จสุอบั ทีั�งด้านการต่รว้จ
สุอบัการจัดการทีางการเงิน การป็ฏิบััต่ิการและการจัดระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในให้เหมีาะสุมีและมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีในการป็ฏิบััต่ิงานมีากย่ิ�งข็่�น เพี่�อ
ให้มีั�นใจว้่าผู้บัริหารและกรรมีการบัริหาร ป็ฏิบััต่ิหน้าที้�อันจะพี่งมี้ต่่อผู้ถื่อหุ้นข็องบัริษััทีฯ ด้ว้ย่คำว้ามีซื�อสุัต่ย่์สุุจริต่ คำว้ามีรับัผิดชอบั และได้บัริหาร
กิจการต่ามีนโย่บัาย่ข็องบัริษััทีฯ

ในรอบัป็ี 2564 คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ได้มี้การจัดป็ระชุมีทีั�งสุิ�นจำานว้น 4 คำรั�ง ซ่�งคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้เข็้าร่ว้มีป็ระชุมีทีุกคำรั�ง โดย่ได้
มี้การหารือและแลกเป็ล้�ย่นข็้อคำิดเห็นกับัผู้บัริหาร ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน และผู้สุอบับััญชีในเรื�องที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ป็ระกอบัด้ว้ย่เรื�องต่่างๆ โดย่สุรุป็ ดังน้�

1. การส้อบทานควิามถัู่กต้อง ครบถั่้วิน เชิ่่อถั่ือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ได้สุอบัทีานงบัการเงินป็ระจำาไต่รมีาสุ และงบัการเงิน ป็ระจำาป็ี 2564 ทีั�งในสุ่ว้นงบัการเงินเฉพีาะกิจการ และงบัการ
เงินรว้มี ร่ว้มีกับัผู้สุอบับััญชี ฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในและฝ�าย่จัดการ ทีั�งในป็ระเด็นคำว้ามีถืูกต่้องเชื�อถื่อได้ และคำว้ามีเหมีาะสุมีก่อนจะมี้การนำาเสุนอ
งบัการเงินเพี่�อข็ออนุมีัต่ิจากที้�ป็ระชุมีคำณะกรรมีการบัริษััที โดย่การสุอบัทีานจะมีุ่งเน้นราย่การบััญชีที้�สุำาคำัญ ราย่การที้�มี้การเป็ล้�ย่นแป็ลงอย่่างมี้
นัย่สุำาคำัญ ราย่การป็รับัป็รุง ราย่การป็ระมีาณการทีางบััญชี การป็ฏิบััต่ิต่ามีมีาต่รฐานการบััญชี ต่ลอดจนการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลที้�มี้คำว้ามีสุำาคำัญ พีร้อมี
ฟังการชี�แจงและซักถืามีผู้สุอบับััญชีจนเป็็นที้�พีอใจว้่า งบัการเงินดังกล่าว้ถืูกต่้องต่ามีที้�คำว้รและได้จัดทีำาต่ามีหลักการบััญชีที้�รับัรองทีั�ว้ไป็ คำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัมี้คำว้ามีเห็นว้่า งบัการเงินในป็ี 2564 มี้คำว้ามีถืูกต่้อง คำรบัถื้ว้น เชื�อถื่อได้ และเป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐานการบััญชีที้�รับัรองทีั�ว้ไป็ 
ต่ลอดจนการเป็ิดเผย่ข็้อมีูลที้�สุำาคำัญ เพี่�อให้มีั�นใจได้ว้่างบัการเงินได้แสุดงราย่การอย่่างเหมีาะสุมี ชัดเจน เพี้ย่งพีอ ทีันเว้ลา และเป็็นป็ระโย่ชน์
อย่่างแที้จริงต่่อนักลงทีุน และบัุคำคำลอ่�นๆ ที้�ใช้ป็ระโย่ชน์จากงบัการเงิน 

2. รายการเกี่ยวิโยงหร่อรายการที่อาจมีควิามขัดแย้งทางผลประโยชิน์

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้พีิจารณาและให้คำว้ามีเห็นเก้�ย่ว้กับัราย่การเก้�ย่ว้โย่งกัน หรือราย่การที้�อาจมี้คำว้ามีข็ัดแย่้งทีางผลป็ระโย่ชน์
ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ โดย่ย่่ดหลักคำว้ามีระมีัดระว้ัง คำว้ามีสุมีเหตุ่สุมีผล และคำำาน่งถื่งป็ระโย่ชน์ข็องผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ข็องบัริษััทีฯ รว้มีทีั�งการ
เป็ิดเผย่ข็้อมีูลอย่่างเพี้ย่งพีอ ต่ามีเงื�อนไข็ที้�ต่ลาดหลักทีรัพีย่์ฯ กำาหนด
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3. การส้อบทานระบบการควิบคุมภายในของบริษัทฯ  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้สุอบัทีานและทีบัทีว้นระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในร่ว้มีกับัผู้สุอบับััญชีและฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ในข็องบัริษััทีฯ อย่่าง
สุมี�ำาเสุมีอ ซ่�งเป็็นไป็อย่่างอิสุระ เพี้ย่งพีอ และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล รว้มีทีั�งมี้การพีัฒนาคำุณภาพีการต่รว้จสุอบัทีั�งในด้านบัุคำลากร และการป็ฏิบััต่ิงานต่รว้จ
สุอบัให้สุอดคำล้องกับัมีาต่รฐานว้ิชาชีพีอย่่างต่่อเน่�อง โดย่พีิจารณาจากราย่งานผลการต่รว้จสุอบัภาย่ใน ป็ระจำาป็ี 2564 ข็องฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน 
นอกจากน้� คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้เย่้�ย่มีชมีการป็ฏิบััต่ิงานจริง เพี่�อให้เกิดคำว้ามีเข็้าใจในระบับังานข็องบัริษััทีฯ รว้มีทีั�งได้ให้ข็้อแนะนำาที้�เป็็น
ป็ระโย่ชน์ต่่อระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในให้มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีย่ิ�งข็่�น โดย่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัจะราย่งานป็ระเด็นข็้อบักพีร่องที้�สุำาคำัญ พีร้อมีทีั�ง
แนว้ทีางแก้ไข็ไป็ย่ังคำณะกรรมีการบัริษััทีด้ว้ย่เสุมีอ ว้ิธุ์ีการน้�จะเป็็นการสุ่งเสุริมีให้ผู้บัริหารข็องบัริษััทีฯ จัดให้มี้ระบับัคำว้บัคำุมีภาย่ในที้�เพี้ย่งพีอและมี้
ป็ระสุิทีธุ์ิภาพีต่่อการบัริหารธุ์ุรกิจอย่่างบัรรลุผล มี้ระบับัป็ฏิบััต่ิงานที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี ต่ลอดจนมี้การดูแลรักษัาทีรัพีย่์สุิน และการบัริหารบัุคำลากรที้�มี้
ป็ระสุทิีธุ์ผิล นอกจากน้� ย่งัไดป้็ระเมีนิระบับัการคำว้บัคำมุีภาย่ในทีางดา้นการบัรหิาร ดา้นการบัญัชแีละการเงนิ การป็ฏบิัตั่ติ่ามีกฎหมีาย่ กฎระเบัย้่บัและ
คำว้ามีป็ลอดภยั่ดา้นเทีคำโนโลย่สุ้ารสุนเทีศ การทีจุรติ่คำอรร์ปั็ชนั ใหค้ำว้ามีสุำาคำญัต่อ่การคำุม้ีคำรองข็อ้มีลูสุว่้นบัคุำคำล และดา้นสุทิีธุ์มิีนษุัย่ชน ต่ามีแนว้ทีาง
ที้�กำาหนดโดย่สุำานักงานคำณะกรรมีการกำากับัหลักทีรัพีย่์และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ ทีั�งน้� ไมี่พีบัจุดอ่อนหรือข็้อบักพีร่องที้�เป็็นสุาระสุำาคำัญ ซ่�งสุอดคำล้อง
กับัผลการป็ระเมีินข็องผู้สุอบับััญชี ดังนั�น คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัมี้คำว้ามีเห็นว้่า โดย่รว้มีแล้ว้บัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ มี้ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ใน
ที้�เหมีาะสุมี เพี้ย่งพีอ และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล 

4. การปฏิิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส้ำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวิข้องกับธุ์ุรกิจของบริษัทฯ 

บัริษััทีฯ จัดให้มี้การต่ิดต่ามี ว้ิเคำราะห์ และราย่งานการเป็ล้�ย่นแป็ลงข็องกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บัต่่างๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับับัริษััทีฯ และดำาเนินการให้
บัริษััทีฯ ถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บัต่่างๆ นั�นอย่่างถืูกต่้อง และคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้เฝ�าต่ิดต่ามีจากการสุอบัทีานงานต่่างๆ เพี่�อให้
มีั�นใจว้่า บัริษััทีฯ ได้ถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีข็้อกฎหมีาย่ต่่างๆ ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ทีั�ง พี.ร.บั. หลักทีรัพีย่์ และต่ลาดหลักทีรัพีย่์ ป็ระกาศข็้อกำาหนดข็องคำณะกรรมีการ
กำากับัต่ลาดทีุน สุำานักงาน ก.ล.ต่. และต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ ต่ลอดจนข็องหน่ว้ย่งานที้�เก้�ย่ว้ข็้องกับัการดำาเนินธุ์ุรกิจข็องบัริษััทีฯ ทีั�งน้� 
คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั พีบัว้่า บัริษััทีฯ ได้ถื่อป็ฏิบััต่ิต่ามีกฎหมีาย่ และกฎระเบั้ย่บัที้�บัังคำับัใช้กับับัริษััทีฯ และมี้ผลในป็ี 2564 แล้ว้

5. การกำากับดูแลงานตรวิจส้อบภายใน  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้กำากับัดูแลงานต่รว้จสุอบัภาย่ใน เพี่�อให้มีั�นใจว้่า การดำาเนินกิจกรรมีต่รว้จสุอบัภาย่ในเป็็นไป็อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิภาพี 
และมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผลเพี่�อป็ระโย่ชน์สุูงสุุดแก่บัริษััทีฯ และผู้ถื่อหุ้น โดย่ได้สุอบัทีานภารกิจ ข็อบัเข็ต่การป็ฏิบััต่ิงาน และภาระหน้าที้�คำว้ามีรับัผิดชอบั
ข็องหน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ใน รว้มีถื่งสุอบัทีานและอนุมีัต่ิแผนการต่รว้จสุอบัภาย่ในป็ระจำาป็ีข็องฝ�าย่ต่รว้จสุอบัภาย่ใน ซ่�งคำรอบัคำลุมีทีั�งในสุ่ว้น
ข็องบัริษััทีฯ และบัริษััทีย่่อย่ ซ่�งในการสุอบัทีานนั�น คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้พีิจารณาถื่งคำว้ามีเพี้ย่งพีอข็องอัต่รากำาลัง ผลการต่รว้จสุอบัต่ามี
ฐานคำว้ามีเสุ้�ย่ง คำว้ามีเป็็นอิสุระข็องการต่รว้จสุอบัภาย่ใน และได้ให้คำำาแนะนำาอย่่างสุร้างสุรรคำ์เพี่�อการพีัฒนาอย่่างต่่อเน่�อง นอกจากน้� คำณะ
กรรมีการต่รว้จสุอบัย่ังได้เน้นบัทีบัาทีข็องหน่ว้ย่งานต่รว้จสุอบัภาย่ในโดย่ใช้หลักการดำาเนินงาน ได้แก่ การทีำางานเป็็นระบับัและในลักษัณะเชิง
ป็�องกัน บัุคำลากรต่รว้จสุอบัภาย่ในต่้องก้าว้ทีันต่่อการเป็ล้�ย่นแป็ลงทีางธุ์ุรกิจ และเน้นการพีัฒนาต่นเองอย่่างต่่อเน่�อง เพี่�อรองรับัต่่อทีิศทีางการ
ดำาเนินงานข็ององคำ์กร

6. ควิามเหมาะส้มของผู้ส้อบบัญี่ชิี  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้พีิจารณาคำว้ามีเหมีาะสุมีข็องผู้สุอบับััญชี โดย่พีิจารณาถื่งทีักษัะ คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถื คำว้ามีน่าเชื�อถื่อ และ
ป็ระสุบัการณ์ในการต่รว้จสุอบั รว้มีถื่งผลการป็ระเมีินคำว้ามีเป็็นอิสุระและคำุณภาพีข็องผู้สุอบับััญชี ซ่�งจะทีำาให้ได้รับัทีราบัถื่งผลการสุอบับััญชี และ
สุภาพีแว้ดล้อมีข็องการคำว้บัคำุมีภาย่ในอย่่างเป็็นอิสุระ นอกจากน้� ย่ังพีิจารณาถื่งข็อบัเข็ต่คำว้ามีรับัผิดชอบัข็องผู้สุอบับััญชี รว้มีถื่งคำว้ามีเหมีาะสุมี
ข็องอัต่ราคำ่าต่อบัแทีนข็องผู้สุอบับััญชี และข็องผู้สุอบับััญชีสุำานักงานอ่�นที้�เที้ย่บัได้ รว้มีถื่งผลการป็ฏิบััต่ิงานข็องผู้สุอบับััญชีในรอบัระย่ะเว้ลาบััญชี
ป็ีที้�ผ่านมีา ดังนั�น คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั มี้คำว้ามีเห็นเสุนอพีิจารณาคำัดเล่อกผู้สุอบับััญชีจาก บัริษััที สุำานักงาน เอ เอ็มี ซี จำากัด เป็็นผู้สุอบับััญชี
ข็องบัริษััทีฯ ป็ระจำาป็ี 2565 รว้มีทีั�งพีิจารณาคำ่าต่อบัแทีนที้�เหมีาะสุมีเสุนอต่่อคำณะกรรมีการบัริษััที เพี่�อนำาเสุนอต่่อที้�ป็ระชุมีผู้ถื่อหุ้นเพี่�อพีิจารณา
แต่่งต่ั�ง
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7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวิจส้อบ  

คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้ป็ระเมีินข็อบัเข็ต่การป็ฏิบััต่ิงานจริงข็องต่นเอง เก้�ย่ว้กับัองคำ์ป็ระกอบัข็องคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั การป็ระชุมี 
ผลงาน คำว้ามีสุัมีพีันธุ์์ระหว้่างผู้บัริหารและผู้สุอบับััญชีภาย่นอก ต่ามีแนว้ทีางการป็ฏิบััต่ิที้�ด้ข็องต่ลาดหลักทีรัพีย่์แห่งป็ระเทีศไทีย่ และกฎบััต่ร
ข็องคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั ผลการป็ระเมีินพีบัว้่า คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั มี้ข็อบัเข็ต่และผลการป็ฏิบััต่ิหน้าที้�สุอดคำล้องต่ามีแนว้ทีางการป็ฏิบััต่ิ
ที้�ด้ และกฎบััต่รคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั อันมี้สุ่ว้นช่ว้ย่เสุริมีสุร้างการกำากับัดูแลกิจการที้�ด้ได้อย่่างมี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล โดย่คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั  
มี้คำว้ามีเห็นว้่า คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัได้มี้การป็ฏิบััต่ิต่ามีหน้าที้� และคำว้ามีรับัผิดชอบัที้�ได้รับัมีอบัหมีาย่ โดย่ใช้คำว้ามีรู้ คำว้ามีสุามีารถืป็ระกอบั
กับัคำว้ามีรอบัคำอบั และมี้คำว้ามีเป็็นอิสุระอย่่างเพี้ย่งพีอ โดย่ไมี่มี้ข็้อจำากัดในการได้รับัข็้อมีูลทีั�งจากผู้บัริหาร พีนักงาน และผู้ที้�เก้�ย่ว้ข็้อง ต่ลอดจน
ได้ให้คำว้ามีเห็นและข็้อเสุนอแนะต่่างๆ เพี่�อป็ระโย่ชน์ต่่อผู้มี้สุ่ว้นได้เสุ้ย่ทีุกฝ�าย่อย่่างเที่าเที้ย่มีกัน

โดย่สุรุป็ภาพีรว้มีแล้ว้ คำณะกรรมีการต่รว้จสุอบัเห็นว้่า คำณะกรรมีการบัริษััที ต่ลอดจนผู้บัริหาร และกรรมีการบัริหารข็องบัริษััทีฯ มี้จริย่ธุ์รรมี 
และคำว้ามีมีุ่งมีั�นในการป็ฏิบััต่ิหน้าที้� เพี่�อให้บัรรลุเป็�าหมีาย่ข็องบัริษััทีฯ อย่่างมี้คำุณภาพี อ้กทีั�งได้ให้คำว้ามีสุำาคำัญอย่่างย่ิ�งต่่อการดำาเนินงานภาย่
ใต่้ระบับัการกำากับัดูแลกิจการที้�มี้ป็ระสุิทีธุ์ิผล โป็ร่งใสุและเชื�อถื่อได้ รว้มีทีั�งมี้ระบับัการคำว้บัคำุมีภาย่ในที้�เหมีาะสุมีเพี้ย่งพีอ มี้ราย่งานทีางการเงิน
ที้�เป็็นไป็ต่ามีมีาต่รฐานการบััญชีที้�รับัรองทีั�ว้ไป็ และกฎหมีาย่ กฎระเบั้ย่บัที้�เก้�ย่ว้ข็้อง

นิพื่.ส�ธุติิ   กรเณศ
ป็ระธุ์านคำณะกรรมีการต่รว้จสุอบั 

นิ�ยป�รเมศ   เหติระกูล
กรรมีการต่รว้จสุอบั

นิ�ยธุนิ�ธุปิ   พิื่เชษัฐวณิชย์โชคำ
กรรมีการต่รว้จสุอบั
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 กี่�รแสดงข�อมูลติ�มติัวชี�วัด GRI

DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational profile

GRI 102-1 Name of the organization 116

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 32

GRI 102-3 Location of headquarters 116

GRI 102-4 Location of operations 44, 116

GRI 102-5 Ownership and legal form 48

GRI 102-6 Markets served 99, 108

GRI 102-7 Scale of the organization 90, 99, 116

GRI 102-8 Information on employees and other workers 90

GRI 102-9 Supply chain 28, 69

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 24

GRI 102-11 Precautionary Principle or approach 52

GRI 102-12 External initiatives 97

GRI 102-13 Membership of associations 97

Strategy

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 16

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 52

Ethics and integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 22, 118

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 118

Governance

GRI 102-18 Governance structure 118

Stakeholder engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups 70

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 90

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 66, 70

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 70

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 70, 72

Reporting practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 26

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 66, 70, 72

GRI 102-47 List of material topics 70, 72

GRI 102-50 Reporting period 4

GRI 102-51 Date of most recent report 4

GRI 102-52 Reporting cycle 4

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 4

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4

GRI 102-55 GRI content index 4, 298-300



299รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน)

DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

SPECIFIC STANDARDS DISCLOSURES

Economic

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103-1, 2 Management  Approach 99

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 99

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI 103-1, 2 Management  Approach 154

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 154

Environmental

GRI 302: ENERGY

GRI 103-1, 2 Management  Approach 85-86

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 85

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 85-86

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS

GRI 103-1, 2 Management  Approach 84, 87

GRI 303-1 Interactions with water as a shared resource 84

GRI 303-3 Water withdrawal 84, 87

GRI 305: EMISSIONS

GRI 103-1, 2 Management  Approach 86

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions 86

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103-1, 2 Management  Approach 87

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 87

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 87

GRI 306-3 Significant spills 87

Social

GRI 401: EMPLOYMENT

GRI 103-1, 2 Management  Approach 91

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 91

GRI 401-3 Parental leave 91

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103-1, 2 Management  Approach 91, 93, 95

GRI 403-1 Occupational health and safety management system 91

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety 93, 95

GRI 403-9 Work-related injuries 93
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DISCLOSURE DESCRIPTION PAGE NUMBER

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI 103-1, 2 Management  Approach 95

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 95

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI 103-1, 2 Management  Approach 96

GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs 96

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103-1, 2 Management  Approach 88-89

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 88-89
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