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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานประจำ�ปี
2564 แบบ 56-1 One Report เพื่อนำ�เสนอและสื่อสารถึง
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของบริษัทฯ
นำ�เสนอข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่ามีความสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้างอิง
แนวทาง Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ
GRI Standard ในหลักเกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึ่งมีขอบเขต
การรายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัด
(GRI Content Index) ในส่วนท้ายรายงาน
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาแนวทางการสื่อสารข้ อ มู ล ใน
ทุ ก รู ป แบบและทุ ก ช่ อ งทาง เพื่อการเข้ า ถึงข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธภิ าพและเพื่อประโยชน์ของผูมีส
้ ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมี
การจัดทำ�รายงานในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดง
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th และสามารถติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทรศัพท์ 0 2473 8000
โทรสาร 0 2473 8398 อีเมล cs@gfpt.co.th
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40
Years
of our Chicken Journey
“4 ทศวรรษแห่่งความท้้าทาย
สู่่�อาณาจัักรผู้้�ผลิิตและส่่งออกไก่่เนื้้�อแบบครบวงจร”
กว่า 40 ปี ที่ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินกิจการบนเส้นทางผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
แปรรูปจากเนื้อไก่แบบครบวงจร
จากร้านค้าจำ�หน่ายอาหารสัตว์เล็กๆ ร้านหนึ่ง วันเวลาได้เปลี่ยนผ่าน นำ�เราเติบโตก้าวเข้าสู่เส้น
ทางการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จากต้นน้ำ�ในสายธุรกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
ไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ไปจนถึงธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เดินทางสู่ปลายน้ำ�ในสาย
ธุรกิจการแปรรูปและตัดแต่งเนื้อไก่ ตลอดจนการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อ
ไก่ ที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
ท่ามกลางความท้าทายที่ยากต่อการคาดเดาในอนาคต กับอุปสรรคและวิกฤตการณ์ที่ผ่านเข้า
มาหลากหลายรูปแบบ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ ในบางช่วงเวลามาตลอด
4 ทศวรรษ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงก้าวข้ามทุกข้อจำ�กัด รับมือกับทุกภาวการณ์ได้เป็นอย่างดี
จนสามารถบริหารจัดการทุกความเสี่ยง สร้างความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
มั่นคง ด้วยศักยภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมมือกันสร้างความพยายามอย่าง
สุดกำ�ลัง ในการปรับตัวพาบริษัทฯ ก้าวข้ามทุกอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ
ทุกๆ ความสำ�เร็จ ล้วนเกิดจากการวางแผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย รอบคอบ และ
ครอบคลุมในทุกมิติ บนรากฐานความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานของทุกภาคส่วนที่ยึดหลัก “การเป็นผู้
ผลิตคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่มีความรับผิดชอบ” สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้บริษัทฯ เดิน
สู่เส้นทางการเป็น “ผู้ผลิตอาหารด้วยการการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะสร้าง
ความพึงพอใจให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภค และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal
ทุกก้าวของเรา ยังคงสร้างสรรค์คุณภาพความปลอดภัย เพื่อส่งต่อ “อาหารที่ดี” สู่สังคม และ
เติมเต็มความสุขสู่ผู้บริโภค
40 ปี บนเส้นทางห่วงโซ่คุณค่า “ผู้ผลิตอาหารที่ดี” เราจะก้าวผ่านสู่โลกใบใหม่ ไปพร้อมกัน
ด้วยแนวการดำ�เนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้น “ความเติบโตอย่างยั่งยืน”
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G
GROWTH
WITH SUSTAINABILITY

สร้้างการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งและยั่่�งยืืน
เพื่่� อก้้าวสู่่�เป้้าหมายทางธุุรกิิจ

ตลอด 40 ปีี
ที่่�เราทำำ�มากกว่่า
การขยายธุุรกิิจให้้เติิบโต

F
FOOD SAFETY
ใส่่ ใจความปลอดภััยตลอดห่่วงโซ่่การผลิิต
เพื่่� อผลิิตภััณฑ์์จากเนื้้�อไก่่ที่่�สด สะอาด
ปลอดภััย และ มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ

P

ก้้าวต่่อไปในฐานะ "ผู้้�ผลิิตอาหารที่่�ดีี"

PARTNERSHIP

จีีเอฟพีี ทีี รัับมืือ ปรัับตััวในทุุกภาวการณ์์

พัั ฒนาความสัั มพัั นธ์อ
์ ย่่างมั่่�นคง
และน่่าเชื่่�อถืือ เพื่่� อตอบโจทย์์ความคาดหวััง
ต่่อผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

พร้้อมเดิินทางสู่่�เป้้าหมายเพื่่� อ
"การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยความรัับผิิดชอบ"

T
TRANSFORMATION
พร้้อมปรัับตััวในยุุค New Normal
ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจ
และการใช้้เทคโนโลยีี
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ชุุ มชนและสัั งคม
ก้้าวเล็็กๆ ของความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็น
"ผู้้�ขัับเคลื่่�อนความดีีเพื่่� อประโยชน์์สาธารณะ"
โดยสร้้างคุุณค่่าที่่�ดีีให้้ชุุมชนและสัังคม
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พนัักงาน
ก้้าวหลัักที่่�สำ�ำ คััญในการเป็็น
"ผู้้�ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี" ภายใต้้
การให้้ความสำำ�คััญด้้านสุุขอนามััย
ควบคู่่�การพัั ฒนาศัักยภาพ
และการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียม
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สิ่่� งแวดล้้อม
ก้้าวด้้วยความรัับผิิดชอบในการเป็็น
"ผู้้�ผลิิตอาหารจากเนื้้�อไก่่ที่่�ยั่�่งยืืน"
เพื่่� อความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ผู้้�ถืือหุ้้�น
ก้้าวแห่่งความน่่าเชื่่�อถืือในการเป็็น
"บริิษััทที่่�มีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี"
ควบคู่่�การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
บนรากฐานแห่่งความยั่่�งยืืน
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

สารจากประธานกรรมการบริิษััท

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

GRI 102-14

ปี 2564 เราได้ เ ผชิ ญ กั บคว ามท้ า ทายอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ครั้ ง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำ�ให้
ธุรกิจของบริษัท GFPT ต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างไม่อาจเลี่ยงได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการปิดพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อการบริโภคและการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นการสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมให้เกิด
แก่เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการสนับสนุน
ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วย
เหลือการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบ
ด้านจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ชุมชนและสังคมเติบโต
ร่วมกันอย่างสมดุล

วิกฤตการณ์ครั้งนี้ ได้สร้างฐานวิถีชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ
อาหาร โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก การสรรค์สร้างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ เพื่อการฟื้นฟูและ
การเตรียมพร้อมในระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ประกอบการต้องรู้
เท่าทัน เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไม่ถึง
ในอนาคต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่คำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อ
อายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้
รับการประเมินจากโครงการ CGR ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

บริษทั ฯ ยังคงเตรียมพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้าง
หน้าอยู่เสมอ โดยมีการวางแผนที่รัดกุม ปรับเปลี่ยนวิถีการดำ�เนินงาน
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อรับมือกับทุกอุปสรรค ทุกความท้าทาย และทุก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนิน
ธุรกิจด้วยความรอบคอบ ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธภิ าพ
การลงทุนอย่างระมัดระวัง จงึ ทำ�ให้เราสามารถยืนหยัดต่อความท้าทาย
ต่างๆ ได้

กว่า 4 ทศวรรษ แห่งความภาคภูมิใจ “จีเอฟพีที” พัฒนาทุกขีด
ความสามารถ เดินหน้าก้าวข้ามทุกข้อจำ�กัด ในทุกช่วงเวลาแห่งความ
ยากลำ�บากตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา เราพยายามอย่างเต็มกำ�ลัง เพื่อให้
ธุรกิจฟื้นคืนกลับมาอย่างเต็มระบบ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วม
มืออย่างแข็งขัน ผนึกกำ�ลังอย่างมุ่งมั่น จนสามารถบริหารจัดการ
ทุกความเสี่ยง สร้างความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง บริษัทฯ ยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ควบคู่การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของอาหารจากเนื้อไก่ เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่น และ
ความปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภคในฐานะ “ผู้ผลิตอาหารที่ดี”

ในทุ กวิกฤตพนั กงานของเราทุ่ มเทและเป็นกําลังสําคัญในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เพราะทุกคนมีความสำ�คญ
ั ในการผลิตอาหารที่ดี ดังนัน้ สิง่
แรกและเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเสมอมา คือ การดูแลสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน การจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้พนักงาน
พร้อมทั้งการร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีการทำ�งานแบบ Work from Home
ด้วยการนำ�เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เชื่อมต่อระหว่างกัน ยังคงทำ�ให้
การปฏิบัติงานตลอดทั้งห่วงโซ่ของบริษัทฯ ได้คุณภาพ ปลอดภัย และ
มีผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย

นายประสิิ ทธิ์์� ศิิริม
ิ งคลเกษม

ประธานกรรมการบริิษััท

สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามของประธานบริ ษั ท GFPT ผมขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนสำ � หรั บคว ามทุ่ ม เท
ความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งาน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า และหุ้นส่วนของเราสำ�หรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มี
ร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบให้เติบโตต่อ
ไปอย่างยั่งยืน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
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รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ

รางวััลหุ้้�นยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน
(Thailand Sustainability Investment: THSI)

บริษัทฯ ได้รบ
ั ผลการประเมินด้านการกำ�กับดูแล
กิจการในระดับ “ดีเลิศ” ประจำ�ปี 2564
เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน

(Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies: CGR)

บริษัทฯ ได้รบกา
ั
รรับรองการต่ออายุสมาชิก
ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รป
ั ชันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC)
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุุรกิิจ
บริ ษั ท จี เ อฟพีที จำ � กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “จี เ อฟพีที”)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2524 เริ่มประกอบธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการ
ส่งออก โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ขยาย
ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
มีการประกอบธุรกิจในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ กลุ่มธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ กลุ่มธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปเนื้อไก่ และกลุ่มธุรกิจการผลิต
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

นโยบายธุุรกิิจ
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดนโยบายการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในการเป็ น ผู้ นำ �ข อง
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร
เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

VISION

วิสัยทัศน์ธร
ุ กิจ
จีีเอฟพีีทีี เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
การผลิิตเนื้้�อไก่่แปรรููปแบบครบวงจรเพื่่�อการส่่ งออก

MISSION
AND STRATEGY
พั นธกิจและกลยุทธ์ GRI 102-16

พัั นธกิิจ 7 ประการ ที่่�สร้้างขึ้้�นจากรากฐานความ
ใส่่ ใจ เพื่่� อก้้าวสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านการผลิิตอาหาร
โดยมีีการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ เพื่่� อการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุ
ภารกิิจที่่�ตั้้�งไว้้

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

MISSION

1

2
3
4
5
6
7

คุณภาพอาหาร
ยกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
สู่่�มาตรฐานสากล

ความปลอดภััยอาหาร
เชื่่�อมั่่�นด้้วยระบบตรวจสอบ
ย้้อนกลัับ

นวััตกรรมอาหาร
พัั ฒนาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ด้้ วย
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย

ความพึึ งพอใจสูู งสุุด
ใส่่ ใจในความต้้องการของลููกค้้า
เพื่่� อความพึึงพอใจสูู งสุุ ด

พัั นธมิิตรธุุรกิิจที่่�ยั่่ง
� ยืืน
สร้้างความสัั มพัั นธ์ที่
์ ่�ดีี
ระหว่่างพัั นธมิิตรในระยะยาว

บุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ส่่ งเสริิมศัักยภาพบุุคลากร
สู่่�ความเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สัั งคมและสิ่่� งแวดล้้อม
สร้้างจิิตสำ�
ำ นึึกที่่�ดีี และรัับผิิดชอบ
ต่่อสัั งคมและสิ่่� งแวดล้้อม

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

STRATEGY
คััดสรรวััตถุุดิิบชั้้�นเยี่่�ยมสู่่�โรงงานแปรรููป ควบคุุมการผลิิตทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์
อาหารที่่� มีีคุุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ จากลูู ก ค้้ า ทั้้� ง ในประเทศและ
ต่่างประเทศ
เต็็มเปี่่�ยมด้้วยความเชื่่�อมั่่�น ด้้วยระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ ทุุกผลิิตภััณฑ์์จึึงปลอดภััย ก่่อน
ส่่งถึึงมืือผู้้�บริิโภค
วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อยู่่�เสมอ พร้้อมนำำ�เข้้าเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เพื่่�อขยายธุุรกิิจ
ให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ใส่่ใจในความต้้องการของลููกค้้า ควบคู่่�การนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ด้้คุณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
บนพื้้�นฐานของราคาที่่�เป็็นธรรม

สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี มีีความเป็็นธรรม บนรากฐานของความไว้้วางใจ เน้้นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกัันในระยะยาว

ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรทุุกหน่่วยงานสู่่�ความเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ สร้้างความ
มั่่�นคงระยะยาวด้้วยการให้้ความมั่่�นใจในคุุณภาพชีีวิิต เพื่่�อยกระดัับองค์์กรสู่่�มาตรฐาน
สากล
ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รัักษาดุุลยภาพและ
ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจ อัันนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจที่่�ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำ�
ำ คััญ GRI 102-10

2524
•

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

2536
•

2532
•

เปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทเป็็น
“บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด”

ลงทุุน 49.00% ใน McKey เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโรงงานผลิิตและจำำ�หน่่ายอาหารกึ่่�ง
สำำ�เร็็จรููปแช่่แข็็ง

2551
•

2537
•

แปรสภาพจาก “บริิษััทจำำ�กััด” เป็็น
“บริิษััทมหาชน”

2520

•

2530

ลงทุุน 49.00% ใน GFN เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่และโรงงานอาหาร
แปรรููปปรุุงสุุก เพื่่�อส่่งออกไปยัังประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น และตลาดต่่างประเทศ
KT ตั้้�งโรงงานอาหารสััตว์์แห่่งใหม่่ เพื่่�อ
ผลิิตอาหารไก่่สำำ�หรัับใช้้เฉพาะในฟาร์์ม
ของบริิษััทฯ
2540

2534
•

ขยายธุุรกิิจต้้นน้ำำ�� เน้้นการเลี้้�ยงไก่่แบบ
ครบวงจร โดยลงทุุน 65.00%ใน KT
และ 99.99% ใน FKT, MKS และ GFF

2545
•

ลงทุุนเพิ่่�มใน KT ทำำ�ให้้มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
เป็็น 96.50%

2535

2546

•

•

เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1,000
ล้้านบาท

•
•

2553
•

แปลงราคาหุ้้�นที่่�ตราไว้้จากเดิิมหุ้้�นละ 10
บาท เป็็นหุ้้�นละ 1 บาท

ก่่อสร้้างโรงงานผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููป
ปรุุงสุุกเพื่่�อการส่่งออก
2555
ลงทุุน 99.99% ใน GP ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจ
• เพิ่่�มทุุนใน GFN จำำ�นวน 903.56 ล้้านบาท
ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�
ในสััดส่่วนเดิิมที่่� 49.00%
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนบริิษััทฯ เป็็น 1,400
ล้้านบาท และเพิ่่�มทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้วเป็็น
1,253.82 ล้้านบาท

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

25

แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต
ของกลุ่่�มบริิษััท
ในฐานะผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปและเลี้ยงไก่เนื้อ
แบบครบวงจร กลุ่มบริษัท GFPT มีการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มรูป
แบบ ตามแนวทางการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีความ
รับผิดชอบอย่างยั่งยืน

2561
•

2557
•

•

บริิษััท กรุุงไทยอาหารสััตว์์ จำำ�กััด
(มหาชน) เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท กรุุงไทย
อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
FKT ขยายฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์� ทำำ�ให้้
มีีกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 107 ล้้านตััว
ต่่อปีี

2562
•

2559
•

MKS ขยายฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ
ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
103 ล้้านตััวต่่อปีี
FKT ขยายฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่
พ่่อแม่่พัันธุ์์� ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการ
ผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 124 ล้้านตััว
ต่่อปีี

GP ขยายฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์� ทำำ�ให้้มีี
กำำ�ลัังการผลิิตเป็็น 2.5 ล้้านตััวต่่อปีี

2560

2550

2563
•

2560
•

•

•

GFF เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 160 ล้้าน
บาท เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ไส้้กรอกไก่่ ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการผลิิตเป็็น
18,000 ตัันต่่อปีี
McKey ก่่อสร้้างโรงงานผลิิตอาหาร
แปรรููปปรุุงสุุกแห่่งใหม่่ ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังการ
ผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 73,000 ตัันต่่อปีี
GFN ขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
52,250 ตัันต่่อปีี

GFPT ขยายกำำ�ลัังการผลิิตไก่่
แปรรููปปรุุงสุุก เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
48,680 ตัันต่่อปีี

2564
•

•

McKey ขยายโรงงานแปรรููปเพื่่�อ
เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตเป็็น 90,000 ตััน
ต่่อปีี
ทยอยลงทุุนเพิ่่�มใน KT ทำำ�ให้้มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นเป็็น 98.33%

บริษัทฯ วางกลยุทธ์การเติบโตแบบ Organic
Growth อย่างเต็มรูปแบบ ที่เน้นไปยังการขยาย
กำ�ลังการผลิตเนื้อไก่แปรรูปทั้งวงจร ให้สอดคล้อง
กับภาพรวมเศรษฐกิจที่กำ�ลังปรับตัวมีทิศทางดีขึ้น
ซึ่ ง จะดำ � เนิ น การควบคู่ ไ ปกั บ แผนการขยายฐาน
รายได้ และผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม
โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่
ไปพร้ อ มกั บ การทยอยสร้ า งฟาร์ ม เลี้ยงไก่ เ นื้ อ
เพิ่มเติมที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับความต้องการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง
เป็นการขยายฐานลูกค้าอย่างครอบคลุม และตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย โดย
มีเป้าหมายกำ�ลังการแปรรูปเนื้อไก่อยู่ที่ 150,000
ตั วต่ อ วั น และกำ � ลั ง การผลิ ต ไก่ แ ปรรู ปป รุ ง สุ ก
24,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกัน บริษัทฯ วางแผน
การขยายโรงงานผลิตอาหารไก่ เพื่อเพิ่มกำ�ลังการ
ผลิตให้สอดรับกับแผนการขยายกำ�ลังการผลิตไก่
เนื้อทั้งวงจร
กลุ่ มบ ริ ษั ท จี เ อฟพีที ผนึ ก กำ � ลั ง พร้ อ มเดิ น
หน้ารองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง
บนรากฐานความมั่ น คงและยั่ ง ยืน ควบคู่ ก าร
ตระหนักถึงความสำ�คัญของกระบวนการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อ
ไก่คุณภาพดี มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท GRI 102-45

บร�ษัท จ�เอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

98.33%

บริษัทร่วม

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

49.00%
บมจ. กรุงไทยอาหาร

99.99%

บจก. แมคคีย ฟูด
เซอรวส� เซส (ประเทศไทย)

Nichirei Foods Inc.

49.00%
บจก. จ�พี บร�ดดิง้

99.99%
บจก. ฟารมกรุงไทย

99.99%
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%
บจก. จ�เอฟ ฟูดส

แผนภููมิิโครงสร้้างกลุ่่�มธุุรกิิจของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

51.00%

51.00%
บจก. จ�เอฟพีที นิชเ� ร
(ประเทศไทย)

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

กระบวนการผลิิตไก่่เนื้้�อแบบครบวงจรของจีีเอฟพีี ทีี

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

GRI 102-9

การผลิ ตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่แ บบครบวงจรของกลุ่มบ ริษัท GFPT มุ่งเน้นความปลอดภัยทางด้า นอาหาร ที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบ / แหลงที่มา

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจฟารมเลี้ยงไก

วัตถุดิบอาหารสัตว

ขาวโพด

KT2

MKS

ไมมีสวนผสมของปลาปนหร�อโปรตีนจากสัตว
เพื่อใชภายในฟารมของกลุมบร�ษัทเทานั้น

เลี้ยง 40-42 วัน
ใหไดน้ำหนักตามที่ตลาดตองการ

โรงงานผลิตอาหารไก

ฟารมไกเนื้อ

อาหารไกเนื้อ
อาหารไกพันธุ

ไกเนื้อ

นำเขา
ถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

KT1

โรงงานผลิตอาหารสัตว

GP DOC

นำเขา
ลูกไกปูยาพันธุ

FKT

ฟารมไกพอแมพันธุ

ลูกไกเนื้อ

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

GP

ฟารมไกปูยาพันธุ

ลูกไก
พอแมพันธุ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหาร (แปรรูปเนื้อไก)

GFPT-PP

โรงงานแปรรูปเนื้อไก

GFPT-FP

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

ตลาด / ชองทางการจัดจำหนาย

ตลาดตางประเทศ
ไกแปรรูปปรุงสุก
ไกสดแชแข็ง

เนื้อไกและช�้นสวนไกสด

GFF

โรงงานอาหารแปรรูป

ไสกรอกไก

Food

ไกแปรรูปปรุงสุก และเนื้อไกสดแชแข็ง

ตลาดภายในประเทศ
Food

ไกแปรรูปปรุงสุก เนื้อไกสดแชแข็ง
และไสกรอกไก

บร�ษัทรวม

ธุรกิจคาสง / ตลาดสด
ซูเปอรมาเก็ต
ธุรกิจบร�การดานอาหาร

McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

ไกแปรรูปปรุงสุก

Farm

ไกเปน และลูกไก
โรงงานแปรรูปเนื้อไกของบร�ษัทรวม
เกษตรกรผูเลี้ยงไก

Feed

GFN-PP

โรงงานแปรรูปเนื้อไก

GFN-FP

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

อาหารสัตวบก และอาหารสัตวน้ำ
ไกแปรรูปปรุงสุก

รานคาสงอาหารสัตว
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

นวััตกรรมในห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิตเนื้้�อไก่่แบบครบวงจร
กลุ่มบริษัท GFPT ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innovation) และเน้นการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้
(Modern Technology Adoption) ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แบบครบวงจรของเรา เพื่อสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ในมิติต่างๆ ให้แก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ การยกระดับความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน การตอบสนอง
ความต้องการ วิถีชีวิต และสร้างความสะดวกสบายของผู้บริโภค และช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ของอาหารในอนาคต โดยมีแนวทางการดำ�เนิน
งานด้านนวัตกรรม ดังนี้
1. นวััตกรรมเพื่่� อช่่วยในการจััดการและพัั ฒนา
ระบบภายในองค์์กร (Process Innovation)

การนำ�เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก เช่น
ระบบสายพานลำ�เลียงไก่เนื้อ ระบบ Automation ในการแปรรูปเนื้อไก่
เช่น เครื่องเลาะกระดูก เครื่องตัดแต่งเนื้อไก่ เครื่องคัดแยกน้ำ�หนัก
อัตโนมัติ ระบบการผลิตอาหารแปรรูปปรุงสุกแบบต่อเนื่อง เพื่อช่วยลด
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน
2. นวััตกรรมเพื่่� อพัั ฒนาตััวสิิ นค้้าและบริิการ
(Product Innovation)

การออกสินค้าหรือบริการใหม่ หรือการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
เดิม เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ (Health
& Wellness) หรืออาหารที่มีรสชาติและรสสัมผัสใหม่ ตลอดจนการดึง
คุณค่าจากส่วนผสมของอาหารเพื่อคุณประโยชน์ในการบริโภคที่มากขึ้น
3. นวััตกรรมเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพและความ
ปลอดภััยของอาหาร (Food Safety & Quality)

กระบวนการควบคุมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้เครื่อง
X-Ray ในการการตรวจสอบวัตถุปนเปื้อนที่ไม่ใช่โลหะ เช่น เศษกระดูก
ในขั้นตอนหลังการตัดแต่งเนื้อไก่ และมีระบบ Food Traceability
System ที่ครอบคลุมห่วงโซ่อปท
ุ านการเลี้ยงไก่ทัง้ วงจรของเรา ที่สามารถ
ติดตามสินค้าเนื้อไก่ของเราได้ทุก batch การผลิต และสืบย้อนกลับ
ถึงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. นวััตกรรมเพื่่� อช่่วยส่่ งเสริิมการแปรรูู ปอาหารจากเนื้้�อไก่่ที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่� งแวดล้้อม

ระบบการเลี้ยงไก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาก เช่น การพัฒนาคุณภาพและโภชนาการในอาหารสัตว์ การเลือกใช้
พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพดี การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดปรับอากาศขนาดใหญ่ การส่งเสริมให้ไก่เนื้อมีสุขภาวะและสภาพแวดล้อม
ที่ดี รวมถึงระบบการป้องกันทางชีวภาพที่เข้มงวด ทำ�ให้ไก่เนื้อมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น มีอัตราแลกเนื้อที่ดีขึ้น และมีอัตราการตายที่ลดลง ลด
การสูญเสียเมื่อเทียบกับการเลี้ยงไก่ในอดีต และทำ�ให้มีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย เช่น การลดพื้นที่การเลี้ยงไก่ การลดปริมาณ
การใช้น้ำ� การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การลดการปล่อยของเสีย อีกตัวอย่างคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำ�ไก่เนื้อแบบ Nipple เป็นเครื่องมือ
ช่วยประหยัดน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ และการบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีประสิทธิภาพมีความสำ�คัญอย่างมากในการลดปริมาณการใช้น้ำ�ในการแปรรูปอาหารจาก
เนื้อไก่ เนื่องจากสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่: ไส้้ กรอกไก่่ ปลอดภััย ผลิิตจากโรงงานที่่�ได้้
มาตรฐาน

บริษัท GF Foods มีการพัฒนาสินค้าไส้กรอกไก่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ความสำ�คัญสูงสุดกับความ
ปลอดภัยทางอาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP/HACCP
มาตรฐานอาหาร HALAL เน้นการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ควบคุมการปนเปื้อนโลหะ ในกระบวนการผลิตโดยการใช้เครื่องตรวจ
จับโลหะ (Metal Detector) ผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ GF Foods
มีความเคร่งครัดในการเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive)
โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) และ คณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร (Codex) มีทีม R&D
ที่พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น สินค้าไส้กรอกไก่ไม่ใส่ผงชูรสสำ�หรับกลุ่มลูกค้า
ที่รักสุขภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีรสชาติและรส
สัมผัสที่แปลกใหม่เข้าสู่ตลาด ได้แก่
•

ไส้้ ก รอกชิิ ค เก้้ น เวิิ ร์์ ท : (ไส้้ ก รอกมีี เ นื้้� อ ไก่่ ร มควัั น และชีี ส )
เป็็นการผสมผสานกัันอย่่างลงตััว ระหว่่างเนื้้�อไก่่เป็็นชิ้้�นผ่่าน
การรมควัันด้้วยเทคนิิคพิิเศษ ผสมด้้วยชีีส มีีรสชาติิอย่่างลงตััว

•

ลููกชิ้้�นไก่่ชีีส: สร้้างความแปลกใหม่่ เป็็นลููกชิ้้�นที่่�มีีสััมผััสชีีสที่่�
ละมุุนในปาก หอมกลิ่่�นชีีส เป็็นที่่�ชื่่�นชอบของตลาด

•

ไส้้กรอกวนิิลาชีีส: สร้้างความแปลกใหม่่ด้วย
้ รสชาติิกลมกล่่อม
ผสมผสานกัันอย่่างลงตััวระหว่่างกลิ่่�นวนิิลาและชีีส
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1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ GRI 102-2
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

รายได้้แยกตามประเภทธุุรกิิจ

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่แบบครบวงจร (Fully Vertical Integrated
Chicken Production) ครอบคลุมตัง้ แต่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม
เลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่ โรงงานผลิตไก่แปรรูปปรุงสุก โรงงานผลิตอาหารแปรรูป
จากเนื้อไก่ และการตลาดและการจัดจำ�หน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อ
ไก่และสินค้าเกษตร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจ
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ (2) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ (3) ธุรกิจ
อาหารสัตว์

(%)

ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว

ธุรกิจอาหาร

28
51
21
ธุรกิจอาหารสัตว
รายได้้แยกตามประเภทสิิ นค้้า

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศเป็น
จำ�นวนเงินรวม 3,089.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.42
ของรายได้จากการขายรวม

(%)

เนื้อไกสงออก

ลูกไก 3%

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุมบ
่ ริษทั ไม่มีลูกค้าหรือกลุม่ ลูกค้าที่มีรายได้
มากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม ทั้งนี้ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายไก่เนื้อและชิ้นส่วนไก่ให้กับบริษัท GFN คิดเป็นร้อยละ
24.96 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่
ให้กับบริษัท McKey คิดเป็นร้อยละ 12.29 ของรายได้จากการขายรวม
ซึ่งทั้ง GFN และ McKey เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ

ไกเนื้อ

22

25
5

อาหารกุง

6

อาหารปลา

13
10

4

อาหารสัตวบก

เนื้อไก
สงออกทางออม
ขายช�้นสวนไก
ในประเทศ

12

อาหารแปรรูปจากเนื้อไก

รายได้้แยกตามสายธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทจีีเอฟพีีทีี
2562
สายธุุรกิิจ

2564

2563
รายได้้

%

46.53

7,108.94

51.59

4,720.56

32.57

3,826.96

27.77

18.81

3,029.72

20.90

2,844.67

20.64

100.00

14,494.83

100.00

13,780.57

100.00

รายได้้

%

รายได้้

%

ธุุรกิิจอาหาร

8,603.26

51.02

6,744.55

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์

5,088.53

30.17

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์

3,171.95

รายได้้จากการขายรวม

16,863.74

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)

รายได้้จากการส่่ งออกและขายในประเทศ
2562
สายธุุรกิิจ

รายได้้

(ล้้านบาท)

รายได้้จากการส่่งออก
รายได้้จากการขายในประเทศ

2564

2563
%

รายได้้

(ล้้านบาท)

%

รายได้้

%

(ล้้านบาท)

4,081.12

24.20

2,725.47

18.80

3,089.99

22.42

12,782.62

75.80

11,769.36

81.20

10,690.58

77.58

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจอาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่
ธุุรกิิจแปรรูู ปเนื้้�อไก่่

ธุ ร กิ จ แปรรู ป เนื้ อ ไก่ ดำ � เนิ น การโดยบริ ษั ท จี เ อฟพีที จำ � กั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม โดย GFPT ดำ�เนิน
ธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูป การตลาด และการจัดจำ�หน่ายสินค้า
เนื้อไก่สด เนื้อไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุก ให้กับ
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้ให้บริการด้านอาหารในประเทศไทยและตลาด
ต่างประเทศ

กลุ่่�มลููกค้้าและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
•

ตลาดส่่งออก: บริิษััทฯ ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่แปรรููปปรุุงสุุก
และเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็งไปยัังต่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ประเทศ
ญี่่�ปุ่่น� ประเทศจีีน ประเทศอัังกฤษ ประเทศในกลุ่่�มสหภาพยุุโรป
และประเทศอื่่�นๆ ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการส่่งออก
คิิดเป็็น 22% ของรายได้้จากการขาย

•

ตลาดส่่งออกทางอ้้อม: บริิษััทฯ ขายเนื้้�อไก่่สดตััดแต่่งหรืือคััด
น้ำำ��หนัักตามขนาดที่่�กำำ�หนด ให้้แก่่ โรงงานผลิิตอาหารแปรรููป
เพื่่อ� นำำ�ไปแปรรููปต่่อเป็็นอาหารสำำ�เร็็จรููปและกึ่่ง� สำำ�เร็็จรููปและส่่ง
ออกไปยัังต่่างประเทศ ซึ่่ง� จะถือื ว่่าเป็็นการส่่งออกทางอ้้อม โดย
มีีสััดส่่วน 13% ของรายได้้จากการขายในปีี 2564

•

ตลาดในประเทศ: บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายชิ้้�นส่่วนไก่่สด ซึ่่�งรวมถึึง
ผลพลอยได้้การแปรรููปเนื้้�อไก่่ ให้้แก่่ ผู้้�ค้้าปลีีกอาหาร ผู้้�ค้้าส่่ง
อาหาร ผู้้�ให้้บริิการขนส่่งและจััดจำำ�หน่่ายอาหาร ผู้้�ประกอบการ
ร้้านอาหาร โรงงานผลิิตอาหารแปรรููป และธุุรกิิจโมเดิิร์์นเทรด
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีียอดขายชิ้้�นส่่วนไก่่ในประเทศคิิดเป็็น 12%
ของรายได้้จากการขาย

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ (1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ ไก่ แ ปรรู ป
ปรุงสุก และ (2) ชิ้นส่วนไก่สด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GFPT”
และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า
1) ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก หมายถึง อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่
ที่ผ่านการปรุงรส ชุบแป้ง (หรือไม่ชบุ แป้ง) และทำ�ให้สกุ โดยการ
ทอด นึ่ง หรือย่าง แล้วนำ�ไปแช่แข็ง เช่น เนื้ออกไก่นึ่ง สันในไก่
อบ นักเก็ตไก่ ไส้เบอร์เกอร์ ปีกไก่ย่าง และอื่นๆ
2) เนื้อไก่สด หมายถึง ชิ้นส่วนไก่สดแช่เย็นหรือแช่แข็งที่เพิ่ม
มู ล ค่ า โดยการถอดกระดู ก ตั ด แต่ ง ให้ ไ ด้ ข นาดและรู ป ร่ า ง
ที่ต้องการ เช่น เนื้ออกไก่ลอกหนัง เนื้อน่องสะโพกไม่มีกระดูก
เนื้อสันในไก่ ปีกไก่ ขาไก่ เป็นต้น รวมถึง ผลพลอยได้จากการ
แปรรูปเนื้อไก่ เช่น เครื่องในไก่ โครงไก่ ไส้ไก่ หัวไก่
ธุ ร กิ จ อาหารและเนื้ อ ไก่ แ ปรรู ปมีคว ามสำ �คั ญ เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากเป็นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค
ดังนั้น ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า
และผูบ้ ริโภค บริษทั ฯ จงึ มีระบบควบคุมคณ
ุ ภาพด้วยมาตรฐานการผลิต
อาหารสากล เช่น GMP, HACCP ฯลฯ

นโยบายและกลยุุทธ์์การตลาดและการแข่่งขััน
•

เป็็นผู้้�ผลิิตอาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่แบบครบวงจร ทำำ�ให้้มีีข้้อ
ได้้เปรีียบด้้านคุุณภาพไก่่เนื้้�อ การจััดการฟาร์์มที่่�ดีี และการ
บริิหารต้้นทุุน

•

มุ่่�งเน้้ น การผลิิ ตสิิ น ค้้ า เนื้้� อ ไก่่ แ ปรรูู ปที่่� มีีมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม และ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปปรุุงสุุก

•

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

•

สร้้างความไว้้วางใจจากลููกค้้าโดยเน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีระยะยาวกัับลููกค้้า

33
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ภาวะอุุตสาหกรรมเนื้้�อไก่่ ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
สถานการณ์์เนื้้�อไก่่โลก ปีี 2564

สถานการณ์์เนื้้�อไก่่ไทย ปีี 2564

ในปี 2564 การระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบ
ต่อการบริโภคทั่วไปซึ่งรวมทั้งการบริโภคเนื้อไก่อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
ประเทศผู้นำ�ในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่ต้องลดการผลิตลง โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งแม้จะมีการผลิตเพื่อทดแทนเนื้อสุกรที่มีปัญหาโรคระบาด
แต่การผลิตไก่เนื้อก็ยังลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการผลิตใน
สหรัฐอเมริกาและบราซิลยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยเนื่องจากมีความได้
เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก

ในปี 2564 ประเทศไทยมีผลผลิตไก่เนื้อสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก
อุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทยมีศักยภาพในการเติบโตได้ เนื่องจากราคา
เนื้อไก่ต่ำ�กว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เช่น เนื้อสุกร และเนื้อวัว ประกอบ
กับผู้บริโภคมีความนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ�มากขึ้น อีกทั้ง เนื้อ
ไก่เป็นที่นิยมในธุรกิจบริการอาหาร เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ใน
การปรุงอาหาร

1

ในปี 2564 ปริมาณผลผลิตเนื้อไก่รวมของโลกมีประมาณ 99.901
ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.85 จากปี 2563 โดย
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผูผ้ ลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ด้วย
การผลิตเนื้อไก่ที่ 20.378 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.61
ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว
14.700 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 0.68 ส่วนบราซิล
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 14.500 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 4.47 ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตได้ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ
1.54 คือผลิตได้ประมาณ 10.850 ล้านตัน
ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่รวมของโลกมีประมาณ 97.316 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 จากปี 2563 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการ
บริโภคเนื้อไก่มากที่สุด จำ�นวน 17.118 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ จีน
15.030 ล้านตัน บราซิล 10.280 ล้านตัน และสหภาพยุโรป 9.685
ล้ า นตั น โดยบราซิ ล มีการบริ โ ภคเนื้ อ ไก่ เ พิ่มขึ้ นมากที่สุ ด เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 2.70
ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่รวมของโลก มีประมาณ 13.089 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 จากปี 2563 บราซิลยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออก
เนื้อไก่อันดับ 1 ของโลก โดยมีปริมาณการส่งออก 4.225 ล้านตัน
รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 3.367 ล้านตัน และ สหภาพยุโรป
1.780 ล้านตัน โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 ของโลก 0.930 ล้านตัน
โดยบราซิลมีการส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03
ปริมาณการนำ�เข้าเนื้อไก่รวมของโลก มีประมาณ 10.494 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 2.03 จากปี 2563 ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีการนำ�เข้า
เนื้อไก่มากเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีปริมาณการนำ�เข้า 1.050 ล้านตัน
รองลงมา ได้แก่ เม็กซิโก 0.930 ล้านตัน จีน 0.785 ล้านตัน และ
สหภาพยุโรป 0.615 ล้านตัน โดยจีนมีการนำ�เข้าเนื้อไก่ลดลงมากที่สุด
ลดลงร้อยละ 21.42

1
2

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

2

การผลิิต

ประเทศไทยมีการผลิตไก่เนื้อ ในปี 2564 จำ�นวน 1,553.25 ล้านตัว
หรือ 2.30 ล้านตัน ลดลง 1.34% จากปี 2563 เนื่องจากความต้องการ
การบริโภคโดยรวมที่ลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19
การบริิโภค

ประเทศไทยมีการบริโภคเนื้อไก่จำ�นวน 1.36 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 4.79 จากปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.89 ของปริมาณ
การผลิ ต เนื้ อ ไก่ ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากการปิ ด พื้นที่เพื่อควบคุ ม การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ระยะหนึ่งรวมทั้งการควบคุม
การเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดเกือบตลอดทั้งปีทำ�ให้จำ�นวน
นักท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศลดลงมาก เป็นผลให้ธุรกิจ
ภัตตาคารฟาสต์ฟู้ดและสตรีทฟู้ดที่ส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
เป็นวัตถุดิบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ในปี 2564 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทยลดลง เนื่องจาก
(1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก (2) กำ�ลังซื้อของตลาดโลกที่มีการชะลอตัว จาก
มาตรการการจำ�กัดการเดินทางเข้าประเทศและการปิดพื้นที่ ทำ�ให้
ความต้องการการบริโภคของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น อังกฤษและจีน
ลดลง (3) ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และราคาค่าขนส่ง
ออกปรับสูงขึ้น

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การส่่ งออก

แนวโน้้มปีี 2565

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 ของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออก
107,636 ล้านบาท จากการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จากเนื้อไก่รวม 933,261 ตัน ลดลง 0.49% จากปีก่อน เนื่องจาก (1)
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก (2) กำ�ลังซื้อของตลาดโลกที่มีการชะลอตัว จาก
มาตรการการจำ�กัดการเดินทางเข้าประเทศและการปิดพื้นที่ ทำ�ให้ความ
ต้องการการบริโภคของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น อังกฤษและจีนลดลง (3)
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และราคาค่าขนส่งออกปรับ
สูงขึ้น การส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ปรุงสุก จำ�นวน 547,950 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 58.71% และเนื้อไก่สด
แช่แข็งจำ�นวน 385,311 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 41.29% ของปริมาณการ
ส่งออกรวมทั้งหมด โดยมีตลาดส่งออกที่สำ�คัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 48.07%
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและอังกฤษ 28.44% และประเทศอื่นๆ
23.48% ของปริมาณการส่งออกรวม

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์วา่ ปี 2565 อุตสาหกรรม
เนื้อไก่จะปรับตวั ดีขึ้นเล็กน้อย จากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ที่มีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นจากปี 2564 ความต้องการการบริโภคทั้ง
ภายในและต่างประเทศ น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการจำ�กัดการเดิน
ทางท่องเที่ยว ประกอบกับศักยภาพการแข่งขันที่สูงของผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทยในตลาดต่า งประเทศ ก็น่า จะทำ� ให้ยัง คงสามารถ
ส่ ง ออกได้ ดีขึ้นกว่ า ปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง ทำ � ให้ ก ารผลิ ต เนื้ อ ไก่ ข องไทย
ปี 2565 คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,569.85 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิตได้
2.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.07% จากปี 2564 ซึ่งสะท้อนจากการบริโภค
ในประเทศที่คาดว่ า จะมีปริ ม าณ 1.37 ล้ า นตั น เพิ่มขึ้ น 0.90%
เนื่ องจากเนื้ อไก่น่า จะเป็นทางเลือกหนึ่ งที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภคที่
ต้องการอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำ�และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตวช์ นิดอื่นๆ
โดยเปรียบเทียบ นอกจากนั้นการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวของ
ไทยที่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ก็น่าจะทำ�ให้เกิดความ
ต้องการในการบริโภคเนื้อไก่มากขึ้นด้วย

•

1

ญี่่�ปุ่่น� : เป็็นตลาดส่่งออกเนื้้�อไก่่ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของไทย ในปีี 2564 ไทย
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปปรุุงสุุกและเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็งไป
ยัังญี่่�ปุ่่�นประมาณ 448,665 ตััน เพิ่่�มขึ้้�น 2.81% เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563

•

สหภาพยุุ โ รปและอัั ง กฤษ: เป็็ น ตลาดส่่ ง ออกที่่� ใ หญ่่ เ ป็็ น
อัันดัับ 2 ของไทย ในปีี 2564 ไทยส่่งออกผลิิตภััณฑ์์อาหาร
แปรรููปปรุุงสุุกและเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง จำำ�นวน 265,456 ตััน
ลดลง 1.23% จากปีี 2563 โดยส่่วนใหญ่่ลดลงจากอัังกฤษ ซึ่่�ง
มีีปริิมาณส่่งออก 138,194 ตััน หรืือลดลง 6.21% จากปีี 2563

•

ประเทศอื่่�นๆ: ในปีี 2564 ไทยส่่งออกไปยัังประเทศอื่่น� ๆ ได้้แก่่
จีีน เกาหลีีใต้้ ฮ่่องกง มาเลเซีีย แคนาดา และประเทศอื่่น� ๆ รวม
ประมาณ 219,140 ตััน ลดลง 5.80% จากปีี 2563 โดยส่่วน
ใหญ่่ลดลงจากจีีน ซึ่่�งมีีปริิมาณส่่งออก 94,305 ตััน หรืือลดลง
14.16% จากปีี 2563
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ปี 2565 คาดว่าปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปของไทยน่าจะ
อยู่ที่ 945,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11,739 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.26 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะ
ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (2) ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั่วโลกที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (3) ความเชื่อมั่นของลูกค้าในต่างประเทศต่อ
มาตรฐานการผลิตเนื้อไก่แปรรูปของไทย ที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร (4) ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง
ไทยและประเทศคู่ค้ามีส่วนเอื้อให้ไทยสร้างความได้เปรียบและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน และ (5) การแพร่ระบาดเป็นระยะของโรคไข้หวัด
นกและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในบางประเทศ ทำ�ให้การผลิตเนื้อไก่
และเนื้อหมูได้รับผลกระทบและต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทย ยังมีความเสี่ยงหลาย
ประการที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของการส่งออกเนื้อไก่ ดังนี้ (1) ต้นทุน
การเลี้ยงไก่เนื้อที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลือง
และข้าวโพดที่ปรับสูงขึ้น (2) การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อ
ใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (3) เศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย และใช้ระยะเวลาฟื้นตัวช้า และ (4) ความไม่แน่นอนของการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

35

36

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ข้้อมููลอุุตสาหกรรมการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทย ปีี 2564
มููลค่่าการส่่งออกรวมในปีี 2564

107,636

1

ปริิมาณการส่่ งออกไก่่เนื้้�อของโลกในปีี 2564

1

(ล้้านตััน)

บราซ�ล
ล้้านบาท

4,225

สหรัฐอเมร�กา

3,367

สหภาพยุโรป
การส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทยในปีี 2564

ตลาดอื่นๆ

(%)

ญี่ปุน

1,780

930

ไทย
จ�น

455

แคนาดา

25
24
46
48
29
28

133

ซาอุดิอาระเบีย

45

แอฟร�กาใต

45

เกาหลีใต

35

เม็กซ�โก

8

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

ตลาดส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่แปรรููปของไทย

อัังกฤษ

สหภาพยุุโรป
แคนาดา

ตลาดส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
เนื้้�อไก่่ปรุุงสุุก
ตลาดส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
เนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง
ตลาดส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
เนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง / เนื้้�อไก่่ปรุุงสุุก
1
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วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

อัันดัับ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ปริิมาณการส่่งออกเนื้้�อไก่่รวม

ปริิมาณการเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อในประเทศ

933,261
ผู้้�ส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของโลก

1,553

ตััน

ล้้านตััว

ปริิมาณการส่่งออกเนื้้�อไก่่แปรรููปปรุุงสุุก

ปริิมาณผลผลิิตไก่่เนื้้�อในประเทศ

547,950

2,295

ตััน

ปริิมาณการส่่งออกเนื้้�อไก่่สดแช่่แข็็ง

385,311

ล้้านตััน

ปริิมาณการผลิิตเนื้้�อไก่่ในประเทศ

1.34%

ตััน

จีีน

คููเวต
บาห์์เรน

กาตาร์์

พม่่า
กััมพููชา

โอมาน

เกาหลีีใต้้
ฟิิลิิปปิินส์์

แอฟริิกาใต้้

สิิงคโปร์์

ฮ่่องกง
มาเลเซีีย

แหล่่งที่่�มา: สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร และ Thai Poultry Association

ญี่่�ปุ่่�น
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ปริิมาณการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่แปรรููปของประเทศไทย

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เมตริิกตััน

1,000,000

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

800,000

มี.ค. 2561:
จ�นยกเลิกแบน
ไกสดแชแข็ง

2546:
545,987 เมตร�กตัน
ไกปรุงสุก 29%
ไกสดแชแข็ง71%

ธ.ค. 2556:
ญี่ปุนยกเลิกการแบน
ไกสดแชแข็ง

600,000
2547:
ไขหวัดนก
217,876 เมตร�กตัน

400,000

ก.ค. 2555:
สหภาพยุโรป
ยกเลิกการแบน
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ไกสดแชแข็ง

ไกปรุงสุก

ปร�มาณการสงออกเนื้อไกรวม

ปริิมาณและมููลค่่าการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทย
ไก่่สดแช่่แข็็ง
ปีี

ปริิมาณ

ไก่่แปรรููป
มููลค่่า

ปริิมาณ

รวม
มููลค่่า

ปริิมาณ

มููลค่่า

(เมตริิกตััน)

(ล้้านบาท)

(เมตริิกตััน)

(ล้้านบาท)

(เมตริิกตััน)

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

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2565F เป็็นค่่าพยากรณ์์

(ล้้านบาท)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ปริิมาณการผลิิตและการบริิโภคเนื้้�อไก่่ภายในประเทศไทย
ปีี

ผลผลิิต

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

(ล้้านตััว)

ผลผลิิต

(ตััน)

เปลี่่�ยนแปลง

บริิโภค

(ร้้อยละ)

เปลี่่�ยนแปลง

(ตััน)

(ร้้อยละ)

ที่่�มา: รายงานสถานการณ์์สิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญและแนวโน้้ม ปีี 2565, สำำ�นัักวิิจััยเศรษฐกิิจการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร www.oae.go.th
หมายเหตุุ: ปีี 2565F เป็็นค่่าพยากรณ์์

ปริิมาณการส่่ งออกผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่ของไทยในตลาดต่่างประเทศเปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2562 - 2564

เมตริิกตััน

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

437,819

448,665
436,420
320,465
268,771 265,456
195,726

2562

2563

ประเทศญี่ปุน

2564

2562

2563

2564

ประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรป

2562

232,642

2563

219,140

2564

ประเทศอื่นๆ
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการผลิิตและการส่่ งออกของเนื้้�อไก่่ของไทย

ปััจจััยสนัับสนุุน

การคาดการณ์ ว่ า เศรษฐกิ จ โลกจะกลั บม าฟื้ น ตั ว หลั ง จาก
ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชากรของ
ประเทศต่างๆ อย่างทั่วถึงน่าจะช่วยให้อปส
ุ งค์ตอ่ สินค้าต่างๆ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ขยายตัวได้ดีขึ้น
ความต้องการในการบริโภคเนื้อไก่มากขึ้นเนื่องจาก (1) เนื้อไก่
เป็นอาหารที่มีโปรตีนไขมันต่ำ� (2) เนื้อไก่มีราคาถูก (3) เนื้อไก่
เป็นเนื้อสัตว์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ในการปรุงอาหาร และ
(4) เนื้อไก่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เมื่อเทียบกับเนื้อ
สัตว์ประเภทอื่นๆ
ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง สามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพในการผลิตเนื้อไก่ของไทย ตลอด
จนความสามารถของผู้ส่งออกไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บคว ามต้ อ งการของผู้
บริโภคในต่างประเทศ นอกจากจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจาก
ประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งในตลาดญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุ โ รปซึ่ ง เป็ น ตลาดสำ�คัญ และมีอำ� นาจซื้อ สูง แล้ว ยัง ทำ� ให้
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ
ได้ดีอีกด้วย
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้หวัด
นก ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ทำ�ให้ประเทศไทยไม่มีรายงานการพบ
โรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี
การออกจากสหภาพยุ โ รปของอั ง กฤษทำ � ให้ ก ารส่ ง ออกไก่
แปรรู ปข องไทยซึ่ ง ถู ก จำ � กั ด โดยโควตาของสหภาพยุ โ รป
สามารถส่งออกไปยังอังกฤษได้โดยไม่ถูกจำ�กัดด้วยโควตา
ดังกล่าว
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า มีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออก
มากขึ้น
การเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine
Fever: ASF) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มี
ความต้องการการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการบริโภค
เนื้อสุกร และมีความต้องการนำ�เข้าเนื้อไก่เพิ่มขึ้น

ปััจจััยความเสี่่� ยง

การที่ไวรัสโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่ แม้จะมีแนวโน้มว่าจะ
ควบคุมได้มากขึ้นแต่ก็มีผลให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่อาจ
ฟื้นตัวได้มากนักในปี 2565 ดังนั้นธุรกิจภัตตาคาร ฟาสต์ฟู้ด
และ สตรีทฟู้ด ที่ส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบ
จึงยังเติบโตได้น้อย และไม่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยได้มากนัก
ประเทศไทยต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศ เช่น พันธ์สุ ตว
ั ์ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ตลอดจนต้นทุนการผลิตเนื้อไก่ของไทยโดยเปรียบเทียบสูง
กว่าประเทศคู่แข่งที่มีการเลี้ยงไก่จำ�นวนมากและมีวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เองในประเทศ เช่น บราซิล และสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าการนำ�เข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำ�คัญ จะเป็นไปอย่าง
เสรีมากขึ้นแล้วในปัจจุบัน แต่รัฐบาลก็ยังคงกำ�หนดมาตรการ
ที่เป็นข้อจำ�กัดอยู่อีกไม่น้อย ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
สูงกว่าที่ควรจะเป็น และส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากประเทศไทยด้วย
ประเทศผู้ นำ � เข้ า ใช้ ม าตรการกี ด กั น ทางการค้ า ที่มิ ใ ช่ ภ าษี
(Non-Tariff Measures: NTMs) มากขึ้น โดยนำ�ประเด็น
ทางสังคมต่างๆ มากำ�หนดเป็นมาตรฐานทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่นมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
ไก่ แ ละเนื้ อ ไก่ ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ควบคุ ม โดยกรมการค้ า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำ�ให้การปรับราคาสินค้า จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน
การที่ยั ง คงตรวจพบการระบาดของไข้ ห วั ด นกในประเทศ
ต่างๆ เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานี้ในประเทศไทย
ก็ตาม แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
การเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเพิ่มโควตานำ�เข้าไก่ปรุงสุกจาก
ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงที่แน่นอนได้ ประกอบ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำ�ให้เศรษฐกิจ
สหภาพยุโรปไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรเป็นข้อจำ�กัดสำ�คัญต่อการ
ขยายการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำ�คญ
ั
รัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

ธุุรกิิจอาหารแปรรูู ป

ธุรกิจอาหารแปรรูป ดำ�เนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด (“บริษัท GFF”) ผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ ไส้กรอกไก่ ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งเป็นการผลิตตามสูตรมาตรฐานของบริษัทที่ได้
มาตราฐาน อย. และได้รับรองเป็นสินค้า HALAL ภายใต้ตราสินค้า “จีเอฟฟูดส์” เพื่อจำ�หน่ายให้กับ
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และธุรกิจบริการร้านอาหารในประเทศ
บริษัท GFF มีศูนย์จำ�หน่ายสินค้าในประเทศ จำ�นวน 14 แห่ง กระจายตามภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ: ลำ�ปาง / ตาก / พิษณุโลก / นครสวรรค์
ภาคใต้:	สุราษฎร์ธานี / สงขลา / ภูเก็ต
ภาคอีสาน: อุบลราชธานี / บุรีรัมย์
ภาคกลาง: นครปฐม / เพชรบุรี / ชลบุรี
กรุงเทพ:	สาขาพระราม 2 / สาขาวัดสน
ในปี 2564 รายได้จากการขายสินค้าอาหารแปรรูปมีสัดส่วน 6% ของรายได้จากการขาย

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสัั ตว์์
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการเลี้ยงไก่แบบ Own Farm Policy โดยมี
การซื้อขายวัตถุดิบหลักระหว่างกันในกลุ่มบริษัท เช่น ไก่เนื้อ ลูกไก่เนื้อ
อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่พันธุ์ เพื่อลดการพึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจาก
ภายนอก ลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
ของลูกไก่เนื้อและไก่เนื้อมีชีวิต และเสริมสร้างความมั่นใจในมาตรฐาน
การเลี้ยงไก่ของกลุ่มจีเอฟพีที ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท มีการจำ�หน่ายสินค้า
ให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ในกรณีที่มีผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้ใน
กลุ่มบริษัท
ฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุมบ
่ ริษทั ให้ความสำ�คญ
ั ในเรือ่ งสวัสดิภาพสัตว์
ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดีสำ�หรับสตว
ั ์ (Good
Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยว
กับการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของ
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมทั้งมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental
Enrichment) และปลอดภัยจากโรค เช่น
•
•
•

โรงเรืือนระบบปิิดปรัับอากาศ (Evaporative Cooling System)
มีีระบบการให้้อาหารและน้ำำ��อััตโนมััติิ
มาตรฐานการเลี้้�ยงไก่่ที่่�ดีี และมีีระบบการป้้องกัันโรคอย่่าง
เข้้มงวด

ธุุรกิิจฟาร์์มไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�

การเลี้ยงไก่เนื้อแบบครบวงจรของเราเริ่มต้นที่ ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์
ดำ�เนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำ�กัด (“บริษัท GP”) ลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์
อายุ 1 วันถูกนำ�เข้าจากต่างประเทศและเลี้ยงในโรงเรือนสมัยใหม่เป็น
เวลา 25 สัปดาห์ จากนั้นย้ายไปยังโรงไก่ไข่ GP เพื่อผลิตไข่เชื้อ เพื่อ
ส่งต่อไปที่โรงฟักไข่ GP เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อจัดจำ�หน่ายให้
แก่ (1) บริษัท FKT (บริษัทย่อยในกลุ่มจีเอฟพีที) ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถือ
เป็นรายได้ระหว่างกัน และ (2) ผูป้ ระกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 รายได้จากการขายลูกไก่พ่อ
แม่พันธุ์มีสัดส่วนประมาณ 1% ของรายได้จากการขาย

ธุุรกิิจฟาร์์มไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ดำ�เนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุง
ไทย จำ�กัด (“บริษัท FKT”) โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP
และนำ�มาเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นระยะเวลา 25
สัปดาห์ จากนัน้ พ่อแม่พนั ธุจ์ ะถูกย้ายไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ PS เพื่อผลิต
ไข่เชือ้ ซึ่งไข่เชือ้ ที่เหมาะสมจะถูกนำ�ไปฟักตัวที่โรงฟักเพื่อผลิตเป็นลูกไก่
เนื้อ เพื่อขายต่อให้แก่ (1) บริษัท MKS (บริษัทย่อยในกลุ่มจีเอฟพีที)
ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถือเป็นรายได้ระหว่างกัน และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย ในปี 2564 รายได้จากการขายลูกไก่
เนื้อมีสัดส่วน 0.5% ของรายได้จากการขาย
นอกจากนี้ บริษัท FKT มีการดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ไข่เพื่อขายลูกไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ และ
ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่แบบ Cage Free เพื่อขายไข่ไก่ Cage Free ให้แก่
ตลาดในประเทศ
ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ดำ�เนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
จำ�กัด (“บริษัท MKS”) โดยซื้อลูกไก่พันธุ์เนื้ออายุ 1 วันจากบริษัท
FKT และซื้ออาหารไก่เนื้อจากบริษัท KT ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น ยา
วัคซีน จะซื้อจากบริษัทขายยาสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ และ
ลูกไก่พันธุ์เนื้อนำ�มาเลี้ยง ในโรงเรือนขนาดใหญ่ด้วยระบบปิดปรับ
อากาศ (Evaporative Cooling System) มีระบบการให้อาหารและ
น้ำ�อัตโนมัติ ประมาณ 40-42 วันเพื่อให้ได้น้ำ�หนักที่เหมาะสม บริษัท
MKS จำ�หน่ายไก่เนื้อทั้งหมดให้แก่ ลูกค้าเพียง 2 ราย คือ (1) บริษัท
GFPT รายได้ส่วนนี้จะถือเป็นรายได้ระหว่างกัน และ (2) บริษัท GFN
(บริษัทร่วมทุน) ในปี 2564 รายได้จากการขายไก่เนื้อมีสัดส่วน 24%
ของรายได้จากการขาย

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์
ธุรกิจอาหารสัตว์ ดำ�เนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหาร จำ�กัด
(มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยบริษัท KT ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากทั้ง
ในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ KT มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์
2 แห่ง โรงงานแห่งแรกผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำ�หลาย
ชนิดภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเพื่อจัดจำ�หน่ายในประเทศและต่าง
ประเทศ และโรงงานแห่งที่สองผลิตอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่พนั ธุเ์ พื่อ
ใช้ในการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรของกลุมบ
่ ริษทั เท่านัน้ สูตรอาหารไก่
เนื้อมีความสำ�คญ
ั อย่างยิง่ ต่อการผลิตไก่เนื้อเนื่องจากคุณภาพและองค์
ประกอบของอาหารไก่เนื้อส่งผลต่ออัตราแลกเนื้อของไก่เนื้อ บริษทั KT
ขายอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่พันธุ์ให้กับ บริษัท MKS, บริษัท FKT
และ บริษัท GP (บริษัทย่อยในกลุ่มจีเอฟพีที) ซึ่งรายการขายนี้ถือว่า
เป็นรายได้ระหว่างกัน ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมียอดขายอาหารสัตว์บก
คิดเป็น 9% ยอดขายอาหารสัตวน์ ้�ำ คิดเป็น 6% และยอดขายอาหารกุง้
คิดเป็น 5%

ภาวะธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์ปีี 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
สถานการณ์์ปีี 2564

แนวโน้้มปีี 2565

ประเทศไทยมีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 20.21 ล้านตัน
ลดลงจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 1.41 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ที่มีความ
ต้องการอาหารสัตว์สูงสุด ได้แก่ การเลี้ยงไก่เนื้อ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 39.03 ของความต้องการอาหารสัตว์ รองลงไปคือ การเลี้ยง
สุกรขุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.47 และการเลี้ยงไก่ไข่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 10.49 โดยธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อมีความต้องการอาหารสัตว์
ประมาณ 7.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74 ในขณะที่ธุรกิจการเลี้ยง
สุกรขุนมีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 4.95 ล้านตัน ลดลงร้อยละ
18.64 การเลี้ยงไก่ไข่มีความต้องการ 2.12 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.09
จากปี 2563

สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ปริมาณความต้องการ
อาหารสัตว์ในปี 2565 จะมีทั้งสิ้นประมาณ 19.08 ล้านตัน ลดลง
ประมาณร้อยละ 5.63 จากปี 2564 โดยการเลี้ยงไก่เนื้อยังคงมีความ
ต้องการอาหารสัตว์สูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะมีความ
ต้องการประมาณ 7.12 ล้านตัน ส่วนความต้องการอาหารสัตว์รองลง
ไปนั้นเป็น ในธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ คาดว่าจะมีความต้องการ
อาหารสัตว์ประมาณ 4.09 ล้านตัน และ 2.12 ล้านตัน ตามลำ�ดับ
ซึ่ ง ประมาณการเป็ น ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ วั ตถุ ดิ บ อาหารสั ตว์
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7.98 ล้านตัน และกากถั่วเหลือง
4.49 ล้านตัน

ประมาณการความต้้องการวััตถุุดิิบอาหารสัั ตว์์ เปรีียบเทีียบระหว่่างปีี 2563 -2565

(หน่่วย:ตััน)

2563

2564

2565F

ข้้าวโพด

8,344,700.8

8,570,180.7

7,975,470.8

กากถั่่�วเหลืือง

4,874,200.0

4,861,969.1

4,492,918.0

วััตถุุดิิบ

ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2565F เป็็นค่่าพยากรณ์์
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประมาณการความต้้องการอาหารสัั ตว์์ในประเทศไทย ปีี 2563 -2565
2563
ประชากรสัั ตว์์

ปริิมาณ

สัั ดส่่วน

(ตััน)

2565F

2564
ปริิมาณ

(ร้้อยละ)

สัั ดส่่วน

(ตััน)

(ร้้อยละ)

สัั ดส่่ วน

ปริิมาณ

(ตััน)

(ร้้อยละ)

7,123,974

34.75

7,889,388

39.03

7,123,974

37.35

ไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

907,200

4.42

852,768

4.22

907,200

4.76

ไก่่ไข่่เล็็กรุ่่�น

605,284

2.95

605,284

2.99

605,284

3.17

ไก่่ไข่่ให้้ไข่่

2,057,020

10.03

2,120,569

10.49

2,120,569

11.12

17,072

0.08

17,072

0.08

17,072

0.09

สุุกรขุุน

6,079,215

29.65

4,946,101

24.47

4,089,186

21.44

สุุกรพัันธุ์์�

1,069,500

5.22

867,884

4.29

717,523

3.76

เป็็ดเนื้้�อ

284,248

1.39

278,023

1.38

331,968

1.74

เป็็ดพัันธุ์์�

20,494

0.10

20,045

0.10

23,934

0.13

เป็็ดไข่่

317,550

1.55

328,500

1.63

328,500

1.72

โคนม

1,044,413

5.09

1,253,283

6.20

1,278,349

6.70

โคขุุน

-

-

-

-

440,728

2.31

กุ้้�ง

450,900

2.20

504,000

2.49

544,000

2.85

ปลา

525,300

2.56

530,250

2.62

547,500

2.87

รวม

20,502,170

100.00

20,213,168

100.00

19,075,787

100.00

ไก่่เนื้้�อ

ไก่่ไข่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
หมายเหตุุ: ปีี 2565F เป็็นค่่าพยากรณ์์

กำำ�ลัังการผลิิตและอััตราการใช้้กำำ�ลัังการผลิิต
บริิษััท / ธุุรกิิจ / ที่่�ตั้้�ง

GRI 102-4
สิิ นค้้า

กำำ�ลัังการผลิิต

ผลิิตจริิง

เนื้้�อไก่่

115,752 ตััน

124,683 ตััน

อาหารแปรรููปปรุุงสุุก

48,680 ตััน

17,816 ตััน

GFF โรงงานอาหารแปรรููป จ.สมุุทรปราการ

ไส้้กรอกไก่่ ไก่่ยอ

18,000 ตััน

8,414 ตััน

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

ไก่่เนื้้�อ

97.09 ล้้านตััว

70.98 ล้้านตััว

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

ลููกไก่่เนื้้�อ

139.79 ล้้านตััว

80.94 ล้้านตััว

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

ลููกไก่่ไข่่

3.30 ล้้านตััว

2.70 ล้้านตััว

ลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

2.60 ล้้านตััว

1.64 ล้้านตััว

KT โรงงานอาหารสััตว์์ จ. ชลบุุรีี

อาหารไก่่เนื้้�อ
อาหารไก่่พัันธุ์์�

512,000 ตััน

414,690 ตััน

KT โรงงานอาหารสััตว์์ จ. สมุุทรปราการ

อาหารสััตว์์บก
อาหารสััตว์์น้ำำ��

599,856 ตััน

147,481 ตััน

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

GP ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์� จ. ชลบุุรีี (1 ฟาร์์ม)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การจััดหาวััตถุุดิิบและแหล่่งที่่�มา

กลุ่มบริษัทดำ�เนินธุรกิจการแปรรูปเนื้อไก่แบบครบวงจร (Fully
Vertical Integrated Chicken Production) ที่มีนโยบายการเลี้ยงไก่
แบบ Own Farm Policy เพื่อลดการพึ่งพาการจัดหาวัตถุดิบระหว่าง
ทางจากภายนอก และยังทำ�ให้กลุ่มบริษัทมั่นใจถึงแหล่งที่มาของไก่
เนื้อในทุกขั้นตอนการเลี้ยง และสามารถบริหารต้นทุนการผลิตเนื้อไก่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการพึ่งพาการ
ซื้อขายวัตถุดิบในกลุ่มบริษัทค่อนข้างสูง แต่ถือเป็นรายการซื้อขาย
สินค้าระหว่างกัน จึงคาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนั้น วัตถุดิบหลักที่มีความสำ�คัญของกลุ่มบริษัทที่ซื้อจากคู่ค้า
ภายนอก ได้แก่ (1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (2) ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
และ (3) ลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์
•

ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์: บริิษััท KT (บริิษััทย่่อย) ซื้้�อข้้าวโพดเลี้้�ยง
สััตว์์ในประเทศจากผู้้�ค้้าส่่งและตััวกลางในการจััดหาข้้าวโพด
ที่่�มีีคุุณภาพ และสามารถระบุุได้้ถึึงแหล่่งที่่�มาได้้ โดยในปีี 2564
มููลค่่าการใช้้ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ คิิดเป็็นประมาณ 17.67% ของ
ต้้นทุุนขายรวม

•

ถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง: บริิษััท KT (บริิษััทย่่อย) ซื้้�อ
ถั่่� ว เหลืืองและกากถั่่� ว เหลืืองจากต่่ า งประเทศเป็็ น ส่่ ว นใหญ่่
เนื่่�องจากผลผลิิตถั่่�วเหลืืองในประเทศมีีปริิมาณไม่่เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการจึึงทำำ�ให้้ต้้องมีีการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ โดย
แหล่่งนำำ�เข้้าสำำ�คััญคืือ สหรััฐอเมริิกา บราซิิล อาร์์เจนติินา โดย
ในปีี 2564 มููลค่่าการใช้้ถั่่�วเหลืืองและกากถั่่�วเหลืือง คิิดเป็็น
ประมาณ 16.63% ของต้้นทุุนขายรวม

•

ลููกไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�: บริิษััท GP (บริิษััทย่่อย) นำำ�เข้้าลููกไก่่ปู่่�ย่่า
พัันธุ์์�ที่่�มีีอายุุ 1 วัันจากต่่างประเทศ เช่่น ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประเทศนิิวซีีแลนด์์ ประเทศอัังกฤษ และ ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
โดยในปีี 2564 มููลค่่า ลููกไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์� คิิดเป็็นประมาณ 0.67%
ของต้้นทุุนขายรวม

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็นจำ�นวนเงินรวม 2,264.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ
17.82 ของต้นทุนการผลิตรวม
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่าย
(Supplier) รายใดรายหนึ่งเกินกว่า 30% ของรายได้รวม
กลุมบ
่ ริษทมีคว
ั
ามสามารถในการจัดหาวัตถดุ บิ อาหารสัตวไ์ ด้เพียง
พอสำ�หรับความต้องการใช้ในปัจจุบนั แม้วา่ กลุมบ
่ ริษทั จะไม่มีปญ
ั หาใน
การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่ความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่สำ�คัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง มีผลโดยตรงและ
มีนัยสำ�คัญต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของกลุ่มบริษัท
วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานที่มีความผันผวน
ของการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางการตลาดต่างๆ
เช่น สภาพอากาศ ปริมาณน้�ำ การขนส่ง การจัดเก็บ อุปสงค์และอุปทาน
และนโยบายด้านการเกษตรของภาครัฐ ฯลฯ กลุมบ
่ ริษทั ได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยการซื้อ
ล่วงหน้า และการจัดเก็บที่นานขึ้น แต่ยังไม่สามารถจัดการผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด
ราคาข้้าวโพดและถั่่�วเหลืือง

16.3
14.8

8.7

8.2

2559

2560

ถั่วเหลือง
ขาวโพด

(บาท/กก.)

18.4

15.5

9.9
2561

13.7

14.0

9.2

9.0

2562

2563

10.1

2564

ที่่�มา: สมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

สิิ ทธิิประโยชน์์

กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์
ที่ได้รบั รวมทัง้ การได้รบย
ั กเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครือ่ งจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คค
ุ ลสำ�หรับกำ�ไรสุทธที่ิ ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำ�หนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี้
บริิษััท

บััตรส่่ งเสริิมเลขที่่�

ลงวัันที่่�

ประเภทกิิจการที่่�ส่่งเสริิม

วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้

วัันหมดอายุุ

GFPT

63-0518-1-00-1-0

5 พฤษภาคม 2563

ผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููปหรืือกึ่่�ง
สำำ�เร็็จรููปจากเนื้้�อสััตว์์แช่่แข็็ง

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

GFPT

64-0173-1-00-1-0

17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููปจากเนื้้�อสััตว์์

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

GFPT

64-0295-1-00-1-0

22 มีีนาคม 2564

ผลิิตไก่่ชำำ�แหละ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

GFF

60-1254-0-00-1-2

9 พฤศจิิกายน 2560

กิิจการผลิิตหรืือถนอมอาหาร
หรืือสิ่่�งปรุุงแต่่งอาหารโดยใช้้
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย

3 มกราคม 2561

2 มกราคม 2569

GP

1233(2)/2557

25 กุุมภาพัันธ์์ 2557

ผลิิตลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�

1 ธัันวาคม 2557

30 พฤศจิิกายน 2565

GP

61-0732-1-00-1-0

22 มิิถุุนายน 2561

ผลิิตลููกไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�
และลููกไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

FKT

1591(2)/2553

8 มิิถุุนายน 2553

ผลิิตลููกไก่่

22 สิิงหาคม 2556

21 สิิงหาคม 2564

FKT

1187(2)/2553

24 กุุมภาพัันธ์์ 2553

ผลิิตลููกไก่่

20 สิิงหาคม 2562

19 สิิงหาคม 2570

FKT

62-0375-1-00-1-0

17 เมษายน 2562

ผลิิตลููกไก่่

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

FKT

64-0247-1-00-1-0

5 มีีนาคม 2564

ผลิิตลููกไก่่

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

1898(2)/2553

24 สิิงหาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

30 สิิงหาคม 2557

29 สิิงหาคม 2565

MKS

2108(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

28 สิิงหาคม 2557

27 สิิงหาคม 2565

MKS

1674(2)/2554

9 มิิถุุนายน 2554

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

23 ธัันวาคม 2557

22 ธัันวาคม 2565

MKS

2084(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

25 กรกฎาคม 2558

24 กรกฎาคม 2566

MKS

2106(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

23 กุุมภาพัันธ์์ 2559

22 กุุมภาพัันธ์์ 2567

MKS

1022(2)/2555

12 มกราคม 2555

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

21 กุุมภาพัันธ์์ 2559

20 กุุมภาพัันธ์์ 2567

MKS

2107(2)/2553

19 ตุุลาคม 2553

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

7 เมษายน 2560

6 เมษายน 2568

MKS

2085(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

10 เมษายน 2560

9 เมษายน 2568

MKS

2083(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

30 กรกฎาคม 2561

29 กรกฎาคม 2569

MKS

2086(2)/2557

3 กัันยายน 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2576(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2577(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

MKS

2578(2)/2557

26 ธัันวาคม 2557

เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ยัังไม่่มีีรายได้้

-

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการผลิตและการจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุม
ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ การแปรรูปเนื้อไก่ และการผลิต
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เพื่อลดการพึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพการ
เลี้ยงไก่เนื้อ และบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
มีนโยบายการถือหุน้ 99.99%ในบริษทย
ั อ่ ย และมีกรรมการและผูบ้ ริหาร
ที่กลุ่มเดียวกัน
บริ ษั ท ฯ มีนโยบายการลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วม เพื่อขยายตลาด
ส่งออกอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และขยายฐานการผลิตไก่เนื้อของกลุ่ม
บริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ร่วมลงทุนเป็นกรรมการในบริษัท
ร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ เพื่อร่วม
กำ�หนดแนวทางกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วม

งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่ งมอบ
- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ผู้้�ถือ
ื หุ้้น
� GRI 102-5
กราฟแสดงโครงสร้้างการถืือหุ้้�น

(%)

หุ้้�นสามััญ

ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564

นักลงทุน
รายยอยตางประเทศ 1%

กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ทุุนจดทะเบีียน
เรีียกชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ

:
:
:
:

มููลค่่าตลาด
ร้้อยละถืือหุ้้�นโดยต่่างด้้าว

: 16.05 พัันล้้านบาท
: 9.04% (≤49.00%)

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ
นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

11

8
52

28
นักลงทุนรายยอยไทย

กลุมตระกูลศิร�มงคลเกษม

เกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้้�น
(1.00 บาท ต่่อ 1 หุ้้�น)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

(ก) ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนพัักการโอนหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก มีีดัังนี้้�
อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

สัั ดส่่วนการถืือหุ้้�น

1.

กลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม(1)

656,400,740

52.35%

2.

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

3.

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

40,631,502

3.24%

4.

น.ส.วรรณงาม กิิจธนามงคลชััย

40,000,000

3.19%

5.

นายอนุุชา กิิจธนามงคลชััย

39,615,000

3.16%

6.

นายก้้องภพ ลิิมทรง

22,835,800

1.82%

7.

นางเพีียงใจ ชยาวิิวััฒน์์กุุล

20,000,000

1.60%

8.

นายปุุญญ์์ชนะ ฐิิตะเมธากุุล

10,400,000

0.83%

9.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

10,395,429

0.83%

8,995,000
905,989,521

0.72%
72.26%

10.

นายวัันจัักร กิิจธนามงคลชััย
รวมผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก

หมายเหตุุ:

(1)

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

(ข) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงาน ณ 30 ธัันวาคม 2564 มีีดัังนี้้�
อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

สัั ดส่่วนการถืือหุ้้�น

1.

นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

34,307,200

2.74%

2.

นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

68,790,780

5.49%

รวม

(ค) ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ (Shareholders’ agreement)
-ไม่่มีี-
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ตารางแสดงรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม
อัันดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

สัั ดส่่วนการถืือหุ้้�น

1.

นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

34,307,200

2.74%

2.

นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

4.

นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

2,550,400

0.20%

5.

น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

10,100,000

0.81%

6.

นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

59,901,080

4.78%

7.

นางปรานีี

ภาคสุุข

1,193,930

0.10%

8.

น.ส.นิิสา

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

9.

นายขจร

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

10.

น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

11.

นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม

37,401,000

2.98%

12.

นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

13.

น.ส.วิิวรรยา

ศิิริิมงคลเกษม

36,039,000

2.87%

14.

น.ส.ปภิิญญา

ศิิริิมงคลเกษม

35,350,000

2.82%

15.

น.ส.วริิสรา

ศิิริิมงคลเกษม

36,375,300

2.90%

16.

นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม

60,000,000

4.79%

17.

นางชลลดา

ศิิริิมงคลเกษม

46,212,800

3.69%

18.

นายพิิษณุุ

ศิิริิมงคลเกษม

58,065,000

4.63%

19.

นายจรงกิิจ

ศิิริิมงคลเกษม

12,200,410

0.97%

20.

นายจรงกร

ศิิริิมงคลเกษม

12,295,910

0.98%

21.

น.ส.อลีีนา

ศิิริิมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

22.

นายอชิิระ

ศิิริิมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

23.

น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,000,000

0.40%

24.

นายพงศธร

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,119,930

0.41%

25.

นายวิิน

ภาคสุุข

5,105,000

0.41%

26.

นายวรภััทร

ภาคสุุข

5,100,000

0.41%

27.

บริิษััท ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส จำำ�กััด*

200

0.00%

656,400,740

52.35%

รวมกลุ่่�มตระกููลศิิริิมงคลเกษม

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

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

1.4 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
- ไม่มี -

1.5 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักเงินสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง
และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”
ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผล
2561

2562

2563

2564

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

0.83

0.95

1.08

0.17

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้น� )

0.25

0.20

0.20

N/A*

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ – งบรวม (%)

30.20

20.98

18.55

N/A*

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ – งบเฉพาะกิิจการ (%)

81.14

78.78

22.54

N/A*

* อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลปีี 2564 ขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทย
ั อ่ ยและบริษทั ร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธปิ ระจำ�ปหี ลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำ�รองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
นัน้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติ และขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษทั โดย
ไม่ได้มีการกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�แต่อย่างใด โดยในปี 2564 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจำ�นวน 104.43 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

2. การบริิหารจััดการความเสี่่� ยง
GRI 102-11, GRI 102-15

2.1 นโยบายและแผนการบริิหาร
ความเสี่่� ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักขององค์กร และมีความชัดเจน ครอบคลุมการ
บริหารจัดการองค์กรในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร จึงกำ�หนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯ กำ�หนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรแบบบูรณาการ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ มี การประเมิ น ความเสี่ยง ที่พิ จ ารณาปั จ จั ยทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่อาจจะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตถ
ั ปุ ระสงค์ที่กำ�หนดไว้
ครอบคลุมความเสี่ยงใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยง
ด้านการดำ�เนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 6) ความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ
3. บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง
ที่ได้ระบุไว้ และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผลประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุง การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ และรายงานการดำ�เนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำ�เสมอ หรือ ตาม
ความเหมาะสม
5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำ�หนด
รวมทั้งนำ� กระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่� ยง
บริษัทฯ มีการกำ�หนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และให้ฝา่ ยบริหารและพนักงานทุกคน ดำ�เนินตามกรอบ
โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความ
เสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม สื่อสารอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
ติดตามความเสี่ยงที่สำ�คญ
ั อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน โดยการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร ดำ�เนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษทั ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน รวมทัง้
ติดตามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำ�หน้าที่ติดตามการดำ�เนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิดเป็น
ประจำ�ทุกเดือนตามแนวนโยบาย และกรอบการดำ�เนินงานที่ได้รับ
จาก RMC

กระบวนการบริิหารความเสี่่� ยง
บริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น การบริ ห ารความเสี่ยงโดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
ตนเอง (Risk and control self assessment หรื อ RCSA)
มีการประเมิ น และจั ด ลำ � ดั บคว ามเสี่ยงโดยใช้ แ ผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยงผ่านมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator: KRI) สำ�หรับความเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการ
2 ระดับควบคู่กัน ระดับที่ 1 คือ การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
จากผูบ้ ริหารระดับสงู ของบริษทั ฯ โดยจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือ ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามและรายงานสถานะความ
เสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยงานก็มีการประเมินความเสี่ยง
เช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบ หรือ เจ้าของ
ความเสี่ยงที่จะกำ�หนดแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะ
ของความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยงในวิถีดังกล่าวจะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุก
ระดับขององค์กรในเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่สำ�คัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้ก่อนที่
จะกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ กำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลาง
และระดับน้อย ดังนั้น ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูง
ต้องกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงลง
มาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัยจะ
มีการกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator หรือ KRI)
เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ
พร้อมกำ�หนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่� ยง
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ เ กิ ด ขึ้นทั่วทั้ ง องค์ ก ร เพื่อให้ อ งค์ ก รเติ บ โตไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า ง
มั่นคงและยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม และนำ�แนวทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการสื่อสารและเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ ตั้งแต่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
คณะทำ � งานบริ ห ารความเสี่ยงระดั บ หน่ วย งานและพนั ก งาน ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ เช่น E-learning และการฝึกอบรม เป็นต้น
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

2.2 ปััจจััยความเสี่่� ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้แบ่่งความเสี่่�ยงสำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ในการจััดการความเสี่่�ยงรวม 7 ด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�

1. ความเสี่่� ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่� ยงจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมการ
ผลิิตเนื้้�อไก่่แปรรููป

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แปรรูป ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่มีสินค้าทดแทนได้ง่าย จึงมีการแข่งขันกันในการผลิตสินค้าที่
จะตอบสนองต่อผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทั้งในด้านรสชาติ รสสัมผัส
เอกลักษณ์ของอาหาร และราคา ปัจจุบนั การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง
จากในหลายประเทศมีผลผลิตไก่เพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไก่เพื่อส่งออก เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ รวมถึง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 แนวโน้มเช่นนี้อาจ
มีผลให้อตั รากำ�ไรของอุตสาหกรรมชะลอตัวลง และเพื่อให้บริษทั ฯ ได้รบั
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในภาวะการแข่งขันดังกล่าวนัน้ บริษทั ฯ
มีการกำ�หนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายและกำ�ไร
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริิหารความเสี่่� ยง

ปี 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
กดดันทั้งปริมาณขายไก่ ราคาไก่ และราคาชิ้นส่วนไก่ ขณะที่ต้นทุน
วัตถุดิบหลักยังอยู่ในระดับสูง ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลือง และ
ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ทำ�ให้ค่าขนส่งสูงขึ้น รวมถึงผู้บริโภค
มีกำ�ลังซือ้ ลดลงหรือมีความระมัดระวังในการใช้จา่ ยมากขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่ากำ�ไรจะกลับมาฟื้นตัวในปี 2565 หลังมีการ
ผ่อนคลายการ lockdown ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
เศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวตามการกระจายวัคซีนและการเปิดเมือง
น่าจะช่วยหนุนปริมาณการบริโภคไก่ให้ดีขึ้น และส่งผลให้ราคาไก่ทยอย
ปรับตัวดีขึ้นในที่สุด แต่อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ยั ง คงมีความเปราะบางจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่อาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดย
เฉพาะหากมีการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ลดประสิทธิภาพวัคซีนลง

บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม โดย
1. ติิดตามสถานการณ์์และคาดการณ์์ราคาขายเป็็นรายสััปดาห์์ รวม
ถึึงการวิิเคราะห์์ อุุปสงค์์/อุุปทานในตลาด เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
ปรัับวิธีิ กี ารขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และหาทางลดผลกระทบในระยะสั้้�นหาก
ราคาขายผลิิตภััณฑ์์ตกต่ำำ��
2. ติิดตามสถานการณ์์ยอดขายตลาดในประเทศและต่่างประเทศ รวม
ทั้้�งวิิเคราะห์์ลูกู ค้้าปััจจุุบันั หากมีียอดขายไม่่เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ จะสามารถรัักษาฐานลููกค้้า
หลัักไว้้ได้้ รวมถึึงใช้้การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า (Customer
Relationship Management: CRM) เพื่่�อรัักษาความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าปััจจุุบััน
3. กระจายความเสี่่� ย งโดยการขยายตลาดเพื่่� อ ให้้ มีี ก ารกระจาย
ตััวเพิ่่�มขึ้้�น โดยขยายฐานตลาดเข้้าสู่่�ตลาดอื่่�นๆ ที่่�มีีศัักยภาพ
(Potential Market) เพิ่่�มเติิมไม่่ว่า่ จะเป็็นประเทศในตะวัันออกกลาง
และประเทศในอเมริิกาเหนืือ เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจจะพััฒนาสู่่�ตลาด
หลัักของบริิษััทฯ ในอนาคตได้้ เพื่่�อทดแทนตลาดที่่�บริิษััทฯ อาจจะ
สููญเสีียความสามารถในการแข่่งขัันไป

ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางด้านกำ�ไรและยอด
ขายของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ความเสี่่� ยงด้้านการตลาด

การรักษารายได้ให้เติบโตอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำ�คัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณ์ที่ตลาดมีความไม่แน่นอนทั้งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกทำ�ให้กิจกรรมการผลิต
ที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกำ�ลังซื้อที่ลดลงรุนแรง ทำ�ให้ลุกลาม
เป็ น วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ทั่ว โลก ซึ่ ง อุ ตส าหกรรมอาหารก็ เ ป็ น หนึ่ ง
ในนั้นที่ถูก disrupt จากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งจากปัญหา supply chain
disruption ในช่วงมาตรการ lockdown รวมไปถึงพฤติกรรมและ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่เปลี่ยนแปลงไป อี ก ทั้ ง ความผั น ผวน
จากความไม่ สม ดุ ล ของอุ ปส งค์ แ ละอุ ปท าน ปั จ จั ย ด้ า นสงคราม
การค้า (Trade War) และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitics)
เป็นต้น โดยบริษัทฯ ถือว่าการตลาดเป็นหัวใจในการดำ�เนินธุรกิจ
ให้ประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า
(Brand) ให้ เ ป็ น ที่ยอมรั บข องผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยาวนาน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะผู้บริหารจะ
เป็นผู้ติดตามผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเปรียบเทียบ
กั บ แผนงานประจำ �ปี ที่ กำ�หนดไว้อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อประเมินความ
สำ�เร็จของแผนงานที่ได้วางไว้
อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค โดย
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
รวมถึงคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ ม าตรฐาน มีการเพิ่ม ช่ อ งทาง
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปิดช่องทางการตลาด และการขายใหม่ๆ ก็
เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถนำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing), Social media ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เร่ง
ปรับตัวให้ทันกับบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ที่เปลี่ยนไปของสังคม
ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของผู้้�บริโิ ภค

ความเสี่่� ยงด้้านความผัันผวนของสภาพ
เศรษฐกิิจโลก

รู ป แบบการดำ � เนิ น ชี วิ ตข องผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น นั้ น ได้ มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำ�คัญ โดย
ต้องเร่งศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Consumer
Behavior) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสนิ ค้าให้
ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่
ผู้บริโภคมากที่สุด

ในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกคาดว่าได้ผ่านจุดต่ำ�สุดมาแล้วในปี
2563 แต่ในปี 2564 เศรษฐกิจก็ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทั่วโลกรวมถึงไทย แม้ว่าจะ
มีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการ lockdown ที่ใช้ควบคมุ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ทำ�ให้สามารถกลับมาดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจโลกจะยังไม่สามารถขยายตัวได้เท่ากับช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ได้โดยง่าย หากยังไม่มีวคั ซีนป้องกันเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธภิ าพ รวมถึงการแจกจ่ายวัคซีนให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทั่วโลก จึงอาจทำ�ให้เศรษฐกิจโลกต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่ม (High Value Added Products and Services) อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ศึกษา
และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเก็บ
ข้อมูลผูบ้ ริโภคในเชิงลึก เพื่อนำ�ผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้
บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริ ษั ท ฯ ได้ มี หน่ วย งานเพื่อติ ด ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า ง
ใกล้ชดิ และจัดทำ�รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศยุทธศาสตร์
ทุกไตรมาส ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์
(Scenario Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity
Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เสี่ยง บริษัทฯ มีการ
พัฒนาสินค้าใหม่หรือสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม การเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศทั้งในและ
นอกอาเซียนเพื่อทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสในต่างประเทศสำ�หรับการขยายการลงทุนในอนาคต
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ความเสี่่� ยงจากภาวการณ์์ขาดแคลนน้ำำ�

การบริิหารความเสี่่� ยง

น้ำ � เป็ น ปั จ จั ยสำ �คั ญ ในการดำ � เนิ น ชี วิ ตข องมนุ ษย์ และเป็ น
ตั วขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ อย่ า งหนึ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ น้ำ � ในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรประเทศต่างๆ ทำ�ให้
ความต้องการใช้น้ำ�ทวีสูงขึ้น รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบนั ส่งผลให้ทรัพยากรน้�ำ เริ่มขาดแคลนและมีคุณภาพเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม การขาดการวางแผนการใช้น้ำ�อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ขาดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อาจทำ�ให้
เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ� ซึ่งนำ�มาสู่การแย่งชิงการใช้น้ำ�ระหว่างชุมชน
เกษตรกร และอุตสาหกรรม ดังนั้น การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง
การผลิตและการเลี้ยงสัตว์ อาจได้รบั ผลกระทบจากคุณภาพและปริมาณ
น้ำ�ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสัตว์และสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตได้

บุ ค ลากรที่มีคุ ณ ภาพเป็ น ปั จ จั ยที่สำ �คั ญ ต่ อ การขยายธุ ร กิ จ ของ
องค์กร บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในสายงานต่างๆ พร้อมทั้ง
ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการธำ�รงรักษาพนักงานที่
มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเป็น
กำ�ลังสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อนำ�
มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ
หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า และเพิ่มประสิทธภิ าพ
การใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการนำ�นํ้ากลับ
มาใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2.94% ของน้ำ�เสีย
ในแต่ละวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบ่อนํ้าบาดาลเพื่อสำ�รองนํ้าไว้ใช้
ในพื้นที่โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำ�บาดาลจากสำ�นัก
ควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม

2. ความเสี่่� ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน
ความเสี่่� ยงด้้านทรััพยากรบุุคคล

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากร
ที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่่� ยงจากความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริโิ ภคเรื่่�อง
ความปลอดภััยของอาหาร

ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ คว ามสำ �คั ญ ในเรื่ อ งความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ ระบบการจัดเก็บสินค้าจนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการทำ�งาน
ที่มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ จะได้บริโภคสินค้าที่มีความสด
สะอาด และปลอดภัย
การบริิหารความเสี่่� ยง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ
เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษทั ฯ ได้น�ำ เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีที่
ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการดำ�เนินการ ดังนั้น จึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำ�หนดไว้ รวมทั้งมีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือ
การเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จำ�เป็นอย่างรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน
ในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย เช่น GMP, HACCP, ISO
9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครือ่ งยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษทั ฯ ให้
ความใส่ใจมาโดยตลอด

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ความเสี่่� ยงจากการเกิิดโรคระบาดในสัั ตว์์

การเกิดโรคระบาดในสัตวย์ อ่ มส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในการบริโภค
ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
ติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ระบาดในฟาร์มเลี้ยง
ไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่ง
ผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคอย่างมีนัยส�ค
ำ ญ
ั ที่จะหลีกเลี่ยง
การบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงการส่งออกระหว่างประเทศที่ถูกจำ�กัดสิทธิ ทำ�ให้บริษทั ฯ ไม่
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบายและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตาม
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการดำ�เนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อกี ทัง้ มีมาตรการดูแลป้องกันไม่
ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรม
ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีสำ�หรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้ง
มีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการจัด
ทำ�การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้วา่ บริษทั ฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐาน
การผลิ ต แต่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบทางอ้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน สำ�หรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่ง
ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้นำ�เข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบที่่�
ใช้้ในการผลิิตอาหารสัั ตว์์

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้ า วโพด กากถั่ว เหลื อ ง ปลาป่น ซึ่ ง ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้ อ งการใช้ แ ละปริ ม าณของผลผลิ ต ในแต่ ล ะช่ ว งและฤดู ก าล
ประกอบกั บถู ก กำ � หนดโดยอุ ปส งค์ แ ละอุ ปทานในตลาดโลกและใน
ประเทศไทย โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจาก
ความต้ อ งการใช้ เ พื่อการผลิ ต อาหารสั ตว์ แ ล้ ว ยั ง รวมถึงความ
ต้ อ งการนำ �วั ตถุ ดิ บบ างประเภทไปใช้ ใ นการผลิ ตพ ลั ง งานทดแทน
ตลอดจนการเก็ ง กำ � ไรในตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ล่ ว งหน้ า
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในด้ า นอุ ปท านของวั ตถุ ดิ บ เหล่ า นี้ มีความผั น แปรไปตามสภาวะ
อากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจทำ�ให้ผลผลิตไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของ
บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความ
ผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการ
ไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทำ�ให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทั้งอาหารสัตว์
และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านวัตถุดิบอันเป็นส่วนสำ�คัญในการผลิต จึงได้กำ�หนดมาตรการ
จัดการต่างๆ เพื่อรองรับ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความชำ�นาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อทำ�การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่า
ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
หน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียมมาใช้
ในการผลิต และศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้รองรับวัตถุดิบที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถดุ บิ
ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ สำ�หรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้า
ภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคา
จำ�หน่าย ทำ�ให้การขอปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกัน
กับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ
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สารบััญ

ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของ
ราคาสิิ นค้้าโภคภััณฑ์์

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยกำ�ลังซือ้ ความเชือ่ มัน่
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งหากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่ำ�กว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามสำ�หรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนื้อไก่ และชิน้ ส่วนไก่ ก็อาจจะอยูเ่ หนือความคาดหมายและการควบคุม
ของบริษัทฯ ได้
ความเสี่่� ยงจากความผัันผวนของ
ราคาน้ำำ�มัันเชื้้�อเพลิิง

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน้ำ�มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปร ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริ ษั ท ฯ บริ ห ารความเสี่ยงจากความผั น ผวนของราคาน้ำ �มั น
เชื้อเพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1
แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท
ลดลง เนื่องจากกลุมบ
่ ริษทส
ั ามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จาก
โรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไป
ยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ความเสี่่� ยงด้้านการทุุจริิต คอร์์รัป
ั ชััน

การทุจริต คอร์รปั ชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คญ
ั อย่างหนึ่ง
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาบริษทั ฯ รวม
ถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกัน และระบบควบคุม
ภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันนั้นยังคง
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญต่อการ
ส่งเสริมวฒ
ั นธรรมองค์กร ในเรือ่ งความซือ่ สัตยส์ จุ ริตควบคูก่ บั แนวทาง
การบริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุ
ของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน
วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะ
ช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์
หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการต่อ
ต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2560
เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลัก
บรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ มีการประเมิ น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อ งกั บ การ
ทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับม าตรการต่อต้า นคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่า ปัจจัย
ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น สามารถควบคุ ม ได้ ด้ วย ระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ดี มีการจั ด การกระบวนการทำ � งาน การแบ่ ง
แยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนทำ�ให้
เกิ ด ปั ญ หารอยต่ อ การทำ � งาน มีการส่ ง เสริ ม และสนั บส นุ น ในเรื่ อ ง
จิ ตสำ � นึ ก การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางคุ ณ ธรรม จริ ยธ รรม มีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการ
ปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ช่องทางศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของ
ผู้ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการส่ง
สัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง
มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชือ่ ถือและมีความยุตธิ รรม
มีการกำ � หนดบทลงโทษที่ชั ด เจน และเข้ ม งวดต่ อ คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระทำ�การทุจริต คอร์รัปชัน โดย
บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน

ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยแรงผลัก
ดันจากสังคมทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จนทำ�ให้ธุรกิจ
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ ทั้งในกรณีต่อ
บุคลากรของตนเอง และต่อบุคคลภายนอก ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึง
เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน ธุรกิจที่ไม่คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนของลูกจ้าง
ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ผู้บริโภคและสังคม ย่อมไม่อาจสร้างความเชื่อ
มั่นและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงอาจถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี และ
ถูกกีดกันทางการค้าได้
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญด้านสิทธิมนุษยชน และเพื่อ
ให้มั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะปลอด
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน เช่น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้าและคู่ธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมด้วย บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดการบริหารจัดการประเด็นความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การจััดทำำ�นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบริิษััท ตามมาตรฐาน
สิิทธิิมนุุษยชนสากลที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลต่่างๆ เช่่น
•

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights: UDHR)

•

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

•

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

2. การดำำ�เนิินการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human
Rights Due Diligence: HRDD) ในทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ รวมไปถึึงกิิจกรรมต่่างๆ ในห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ได้้ขยายความรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษย
ชนอย่่างรอบด้้านไปยัังคู่่�ค้้า โดยขอความร่่วมมืือคู่่�ค้้าให้้ปฎิบัิ ติั ติ าม
มาตรฐานและจริิยธรรมความรัับผิดิ ชอบสำำ�หรัับคู่่�ค้า้ ธุุรกิิจ (Supplier
Code of Conduct) ซึ่่�งประกอบด้้วย การปฏิิบััติิด้้านแรงงาน
และสิิทธิิมนุุษยชน ความปลอดภััยในการทำำ�งาน อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น รวมถึึงการจััดทำำ�ทะเบีียนความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษย
ุ ชน (Human Rights Risk Register) ของกลุ่่�มบริิษัทั

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

3. การกำำ�หนดกลไกการร้้องเรีียนสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รัับ หรืือ
อาจจะได้้รัับผลกระทบจากกิิจกรรมของบริิษััทฯ รวมถึึงข้้อกัังวล
และข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยจะมีีการเข้้าไปจััดการและ
เยีียวยาอย่่างทัันท่่วงทีี เมื่่�อเกิิดผลกระทบขึ้้�น รวมถึึงการฟื้้�นฟููผู้้�ที่่�
ได้้รัับผลกระทบทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
4. การสร้้างวััฒนธรรม และการสื่่�อสาร ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนได้้รัับทราบ เพื่่�อให้้เข้้าใจในสิิทธิิเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มนุุษย์์
ทุุกคนพึึงได้้รัับ เคารพในความแตกต่่าง มุ่่�งปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
และคนงานบนพื้้�นฐานของความเท่่าเทีียม เป็็นธรรม ซึ่่�งจะช่่วย
ลดความเสี่่�ยงอัันจะนำำ�ไปสู่่�การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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สารบััญ

3. ความเสี่่� ยงด้้านการเงิิน
ความเสี่่� ยงด้้านสภาพคล่่องทางการเงิิน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อกิจการทุกกิจการได้ หากกิจการประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ หรือ ต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
สูงกว่าสถานการณ์ปกติ ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุน
สูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจทำ�ให้
เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ อันจะส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง
ของการดำ�เนินธุรกิจ ดังนัน้ การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วย
การจัดวางระบบที่เหมาะสมจึงมีความสำ�คัญยิ่งต่อบริษัทฯ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาสภาพ
คล่อง มีการควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำ�เนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต โดยบริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง รวมถึงหามาตรการดูแล
สภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมุมมอง
ความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่บริษทั ฯ
กำ�หนดไว้
ความเสี่่� ยงจากความผัันผวน
ของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

ในปี 2564 ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากปีที่ผ่านมา จากความเชื่อมั่น
ที่ลดลงในช่วงที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งส่งผลให้เงินทุนไหลออกจาก
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบาง นอกจากนี้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ตามความต้องการถือสินทรัพย์
ปลอดภัยที่มีมากขึ้น เป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
แม้ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะไม่ ส ามารถควบคุ มคว ามผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนได้ แต่ก็สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งกำ�ไรในอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการส่งออก
และการนำ�เข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการส่งออก
หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกุล
เงินบาท และในด้านการนำ�เข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน
ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการนำ�เข้าเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บาง
ส่วนจากต่างประเทศ
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการ
เงิ น โดยมีนโยบายทำ �สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
(Forward Contract) ไว้ กั บสถ าบั น การเงิ น หลายแห่ ง สำ � หรั บ
รายการค้ า ที่เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ เพื่อลดความผั น ผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังทำ�ให้บริษัทฯ ทราบ
ถึงต้ น ทุ น การผลิ ตที่ ชั ด เจนและแน่ น อน ช่ วย ให้ ก ารกำ � หนดราคา
ขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่า
บริษัทฯ จะได้รับผลกำ�ไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้การที่
บริษัทฯ มีทั้งการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศ
เดียวกัน เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)
บางส่วน ถ้ามีส่วนต่างเกิดขึ้นก็จะทำ� Forward Contract ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดับ
หนึ่ง และบริษทั ฯ มีการกำ�หนดเพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเพดานความเสี่ยงเป็นค่าการคำ�นวณทางสถิติ ได้แก่
Value at Risk บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว
ของภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยตา่ งๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่่� ยงจากความผัันผวน
ของอััตราดอกเบี้้�ย

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มีการลงทุ น และขยายธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทำ�ให้ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมเงินผ่าน
สถาบันการเงิน จงึ หลกี เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเพื่อช่วยให้บริษทั ฯ สามารถบริหารต้นทุนอัตราดอกเบี้ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้
ดีขึ้น บริษัทฯ จึงมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยจ่าย
หลากหลายวิธี

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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การบริิหารความเสี่่� ยง

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยอย่าง
สม่ำ�เสมอ และได้ทำ�การบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดมา นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มีนโยบายรั ก ษาสั ด ส่ ว นโครงสร้ า ง
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เงิน
ทุน รวมทั้งสภาวะและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อช่วยลดต้นทุน และความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คญ
ั และมีความมุง่ มัน่ ที่จะดำ�เนินธุรกิจให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนจงึ ได้มีการริเริ่ม
จัดตั้งหน่วยงานการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และเนื่อง
จากบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัทย่อยหลายบริษัท จึงมีการกำ�หนดตัวแทน
ของแต่ละบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่รวบรวมและจัดทำ�รายงานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อใช้สอบทานการดำ�เนินธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่
กำ�หนดไว้และเพื่อป้องกันการกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบโดย
ไม่เจตนา ทั้งนี้หน่วยงาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและ
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเตรียมพร้อมสำ�หรับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Protection Data Act: PDPA) ที่จะ
เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2565 โดยมีการกำ�หนดทิศทางการกำ�กับดูแล การ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหเ้ จา้ ของข้อมูลส่วนบุคคลมัน่ ใจ
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ของบริษัทฯ ด้วย
การดำ�เนินการต่างๆ เช่น การสื่อสารให้ความรู้และคำ�แนะนำ�แก่บุคลากร
ภายในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุุมตั้งแต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุุคคล การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุุคคล คุุณภาพของ
ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุุคคล และการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

4. ความเสี่่� ยงด้้านกฎระเบีียบ หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปัจจุบันกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น การฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานและชื่อเสียง บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจส่งออกไปยังหลาย
ประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบ
กำ�แพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่
ประเทศผู้นำ�เข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี
เกิดขึ้น เช่น การกำ�หนดโควตา การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย รวม
ทั้งการกำ�หนดมาตรฐานการนำ�เข้าให้สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาดใหม่
หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทำ�ได้ง่าย หรือ
อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้อง
อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่าง
มีนัยสำ�คัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม
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สารบััญ

5. ความเสี่่� ยงด้้านชื่่�อเสีี ยง
และภาพลัักษณ์์
เป็ น ที่ทราบกั น ดีว่ า ความเสี่ยงต่ อ ชื่ อ เสียงและภาพลั ก ษณ์ ข อง
องค์กรเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ สามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว รุนแรง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รยั ง มีผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย
ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้าและบริการให้
แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จขององค์กร หากบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียลดความเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กร นอกจากนั้น ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั นอกเหนือจากการพิจารณาคุณภาพของสินค้า ดังนัน้
บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำ�คัญของชื่อเสียง และภาพลักษณ์
ขององค์กรมาโดยตลอด โดยคำ�นึงและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
การบริิหารความเสี่่� ยง

เพื่อลดความเสี่ยงในด้ า นชื่ อ เสียง และภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ใ ห้ คว ามสำ �คั ญ ในเรื่ อ งของการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยเน้นให้ความสำ�คัญกับจรรยาบรรณ บทบาท และหน้าที่
ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับอย่างถูกต้อง
เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วง
โซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโย
บายดำ�เนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของ
การดำ�เนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

6. ความเสี่่� ยงจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทฯ จำ�นวน 656,400,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.35 ของจำ�นวน
หุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำ�ให้กลุ่มตระกูลศิริมงคล
เกษม สามารถควบคุมมตที่ป
ิ ระชุมผูถื้ อหุน้ ได้เกอื บทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ
กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือ
หุน้ รายอื่นจงึ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริิหารความเสี่่� ยง

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ คำ � ชี้ แ จงกั บ ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ เกี่ยวกั บ เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส
และยุติธรรม โดยที่ผู้มีอำ�นาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่และผลการกระทำ�ของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
ทุกราย รวมถึงผูถื้ อหุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนประชาชน

7. ความเสี่่� ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ บริษัทฯ ยังให้
ความสำ�คัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยผลจากการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่อง ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19, ความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme Weather Events) ราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ความเสี่่� ยงจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่่� ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาด
ใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลกทำ�ให้ส่งผลกระทบให้กับทุกธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย ได้ทยอย
ผ่อนคลายมาตรการ lockdown เพื่อเร่งฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ แต่โลกหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมี
ความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำ�คัญมาก สำ�หรับความอยู่รอดของธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและวิธกี ารทำ�งานที่พึ่งพิง
เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำ�ระบบอัตโนมัติมาใช้ทั้งในโรงงานและ
กระบวนการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และ
ส่วนงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การ
ดำ�เนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น การ
โจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
(ERP) การทำ�ลายข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือนำ�ข้อมูลไปใช้
ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียง
ของบริษัทฯ

การบริิหารความเสี่่� ยง

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบ มีการเพิ่มมาตรการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะ
เข้ามาปฏิบัติงานทั้งในส่วนของสำ�นักงานใหญ่และโรงงาน และงดการ
ประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้
ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำ�เป็น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้
บริหารของบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการทำ�งาน เช่น มีนโยบายในการทำ�งานแบบ Work from Home
และการผลัดเวรเพื่อเข้ามาทำ�งานที่สำ�นักงานใหญ่และโรงงาน ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม
ถึงเลือกใช้วิธีการประชุมงานผ่านวิดีโอทางไกล (VDO Conference)
หรือผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลาย
และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำ�เนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกผู้ไม่
หวังดีรุกราน โดยเริ่มจากมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนสำ�รองฉุกเฉิน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของ
ระบบ โดยสำ�รองระบบเครือข่าย (Network) และเครือ่ งแม่ขา่ ย (Server)
เพื่อให้ระบบสามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้มเหลวน้อย
ที่สุด บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น
ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทาน
การให้สิทธิ์ตามกำ�หนดระยะเวลา การสำ�รองข้อมูลและการออกแบบ
การกู้คืนข้อมูลจากเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการ
ตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บริษัทฯ
มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก เช่น การเริ่มปฏิบตั ติ ามระบบมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 การติดตามและตรวจสอบระบบอย่าง
ต่อเนื่อง การสื่อสารมาตรการและแนวปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานมีความรูคว
้ ามเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ
มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้การ
ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังมีการจำ�กัดการเคลื่อนย้ายพนักงานทั้งในส่วนของ
สำ�นักงานใหญ่และภายในโรงงาน มีการทำ�ความสะอาดฆ่าเชือ้ ต่างๆ ใน
บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำ�ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนการ
เตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ
และมีแผนการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยรวมถึงการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนการบริหาร
กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อรองรับเหตุการณ์ดัง
กล่าวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ
ได้มีการปรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มสัดส่วนการซื้อ
ขายของลูกค้าออนไลน์ให้มากขึ้นผ่าน Online Platform ต่างๆ
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

ความเสี่่� ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบธุรกิจ
และเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการกำ�หนดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใด เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วันและการทำ�ธุรกิจ เช่น การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การให้บริการขนส่ง การทำ�การตลาดและการจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์
ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำ�หน่ายแบบเดิม จนทำ�
ให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาส
ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันนำ�ไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น้ำ�ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือประเมิน
รูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การดำ�เนิน
การเตรี ยม การรั บมื อต่ อ สถานการณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงของโลกนี้ จึ ง
เป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่บริษัทฯ
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริิหารความเสี่่� ยง

การบริิหารความเสี่่� ยง

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้ า นเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เพื่อนำ �ม าพั ฒ นาการทำ � งาน
ปรับปรุง และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น การนำ�เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อหาสิ่งที่จะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธภิ าพการทำ�งานจากการ
ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) และเน้น
การบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจสูงสุด รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน การสร้างความเข้าใจ และการปรับวิถีการทำ�งาน เพื่อให้
มั่นใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และยั่งยืน ทั้งนี้
เพื่อรักษา หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนสำ�รองในการดำ�เนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการกำ�หนดผู้ดำ�เนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ดำ�เนินการ
ติ ด ตามข้ อ มู ล และสถานการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศตามฤดู ก าลต่ า งๆ
รายงานต่อคณะผูบ้ ริหารอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนสำ�รองอย่างต่อเนื่อง

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่�งยืืน
1. นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

นโยบายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
บริษัทฯ มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทางการ
ต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุม่ ผูมีส
้ ว่ นได้เสียทุกประเภท เพื่อสร้าง
สมดุลระหว่างองค์กรและผูมีส
้ ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ให้สามารถอยูร่ วม
่ กันได้
เกิดดุลยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุุทธ์์การพัั ฒนาความยั่่�งยืืน

ความปลอดภย
ั
ของอาหาร

สังค
ม
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ความเชีย
่ วชาญ

GRI 102-42, GRI 102-46

GFP
GOA

แล

ดู

พั นธมิตร

กั บ

นอกจากนี้บริ ษั ท ฯ สนั บส นุ น เป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ เช่น

ก า ร กํา

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน ถูกกำ�หนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ดำ�เนินการภายใต้การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่ง
มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ก ิจ

การ

ความรับผิดชอบ

ส่ิ ง
แ

วดล

้อ ม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

มิิติิสิ่่� งแวดล้้อม

คุณภาพ

นวัตกรรม

ิ และบรรษ
ฐกจ
ัท
เศรษ
ภ
บ
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าล

PT
OAL

ี่ ง
ามเสย
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การบ
รหิ

มิิติิสัังคม

ึ พอใจ
ความพง

มิิติิเศรษฐกิิจ
และบรรษัั ทภิิบาล
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บริิษััทฯ ส่่งเสริิมให้้ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสม
เพีียงพอ และเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด เพื่่อ� ลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก โดยมีีการบริิหาร
จััดการน้ำำ�� การอนุุรัักษ์์พลัังงาน การจััดการมลพิิษและของเสีีย
สามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนใน
มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม หน้้า 84

บริิษััทฯ ยึึดถืือหลัักสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เช่่น การปฏิิบััติิ
ต่่อพนัักงานโดยเท่่าเทีียมกััน การพััฒนาความรู้้�ศัักยภาพ การจ่่าย
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม และสวััสดิิการอื่่�นๆ รวมถึึงส่่งเสริิมพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ นอกจากนี้้� รวมไปถึึงการมีีส่่วนร่่วมพััฒนา
ชุุ ม ชนและสัั ง คมอีีกด้้ วย สามารถดูู ข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิ ม ในหัั วข้้ อ
การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม หน้้า 88
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของคุุณภาพและความปลอดภััย
ตลอดห่่วงโซ่่อาหาร มีีการใช้้ระบบเทคโนโลยีีเพื่่�อตรวจสอบย้้อน
กลัับจากแหล่่งที่่�มาก่่อนถึึงมืือผู้้�บริิโภค เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้
แก่่ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค ว่่าสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููปปรุุงสุุกของบริิษััทฯ
มีีคุุ ณ ภาพดีี มีีความปลอดภัั ยท างด้้ า นอาหารและเป็็ น มิิ ต รต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม สามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ การผลิิตอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ หน้้า 74
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สารบััญ

SDGs 6
Clean water and sanitation:
มิิติิสิ่่� งแวดล้้อม

ยกระดับคุณภาพน้ำ� โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ
และลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลด
สัดส่วนน�ำ้ เสียที่ไม่ผา่ นกระบวนการลงครงึ่ หนงึ่ และเพิ่ม
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ท่วั โลก

SDGs 4
Quality education:
มิิติิสัังคม

ขจัดความเหลอี่ มล�ท
ำ้ างเพศในการศกึ ษา และสร้างหลัก
ประกันว่ากลุมที่
่ เปราะบางซงึ่ รวมถึงผูพ้ กิ าร ชนพื้นเมือง
และเด็ก เข้าถึงการศกึ ษาและการฝึกอาชีพทกุ ระดับอย่าง
เท่าเทียม
SDGs 8
Decent work and economic
growth:

บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่
สมควรสำ�หรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมี้
ภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำ�หรับงาน
ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำ�หรับผู้ทำ�งานทุกคน รวม
ถึงผู้ทำ�งานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่
ทำ�งานเสี่ยงอันตราย

SDGs 2
Zero hunger:
มิิติิเศรษฐกิิจ
และบรรษัั ทภิิบาล

ยุตคว
ิ ามหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทกุ คนโดยเฉพาะ
คนที่ยากจนและอยูใ่ นภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้
เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

SDGs 13
Climate action:

พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความ
สามารถของมนุษยแ์ ละของสถาบัน ในเรือ่ งการลดปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลด
ผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า

SDGs 5
Gender equality:

ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ในทุกที่
SDGs 10
Reduced inequalities:

สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความ
ไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ที่ิ เลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริม
การออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำ�ท่ีเหมาะสม
SDGs 16
Peace justice and strong
institutions:

ลดการทุจริตในตำ�แหน่งหน้าที่และการรับสนิ บนทุกรูปแบบ

SDGs 8
Decent work and economic
growth:

บรรลุ ก ารมีผลิ ต ภาพทางเศรษฐกิ จ ในระดั บที่สู ง ขึ้น
ผ่านการทำ�ให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงและใช้แรงงานเข้มขน้

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

2. การจััดการผลกระทบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ยในห่่วงโซ่่
คุุณค่่าของธุุรกิิจ
1.) ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ GRI 102-9
การจััดซื้้�อจััดหาวััตถุุดิิบ:

มีการเลอื กวัตถดุ บิ อาหารสัตวที่มีค
์ ณ
ุ ภาพ จากแหล่งผลิตที่มีความ
รับผิดชอบอย่างยั่งยืน รวมถึงทดสอบคุณภาพการคัดเลือกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการคู่ค้า ซึ่งมี
มาตรฐานและจริยธรรมความรับผิดชอบสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ โดยคำ�นึง
ถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ง
แวดล้อม
กระบวนการผลิิต และพัั ฒนาสิินค้้า:

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า มี
การตรวจรับรองมาตรฐานในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้ามีคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง มีความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ช่่องทางการกระจายสิินค้้า:

มีการจัดจำ�หน่ายสินค้าไปยังลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ซึ่งมีทั้งการจำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของ
ลูกค้า
การตลาดและการขาย:

มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้า
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี รวมถึง
มีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บริโภค
บริิการหลัังการขาย:

มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือ
ผู้บริโ ภค เพื่อให้ผู้บริโ ภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า
ของบริษัทฯ อีกทั้งมีช่องทางการรับและจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

69

70

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

2.) การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ยในห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมีส
้ ว่ นได้เสีย โดยมีช่องทางการสื่อสาร เพื่อเข้าใจถึงความคาดหวัง และความต้องการของผูมีส
้ ว่ นได้เสีย ซึ่งครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงนำ�ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์ และจัดลำ�ดับเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
อย่างเหมาะสม
ผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีีย

ช่่องทางการสื่่� อสาร

•

ลููกค้้า

แนวทางการตอบสนองของบริิษััทฯ

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า
• การรัับฟัังความเห็็นผ่่านช่่อง
ทางต่่างๆ
- เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
- E-mail
• การพบปะ เยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า

•

สิินค้้ามีีคุุณภาพ และความ
ปลอดภััยอาหาร
• มีีราคาที่่�เหมาะสม
• ส่่งมอบสิินค้้าภายในกำำ�หนดระยะ
เวลา
• ให้้ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�
ครบถ้้วน

•

•

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
พนัักงาน
ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
การจััดอบรม พััฒนาความรู้้�
ส่่งเสริิมศัักยภาพ และความ
สามารถในการปฏิิบััติิงาน
การจััดกิิจกรรม
แรงงานสััมพัันธ์์ต่่างๆ
คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของ
พนัักงานบริิษััทฯ และคู่่�มืือ
จริิยธรรมธุุรกิิจ
ประกาศคำำ�สั่่�ง/ข่่าวสาร
ต่่างๆ ที่่�ประชาสััมพัันธ์์ผ่่าน
บอร์์ดกิิจกรรม หรืือระบบ
อิินทราเน็็ต

•

•

ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• เปิิดเผยนโยบายและแนวทาง
การปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานของ
บริิษััทฯ ให้้ชััดเจน
• ผู้้�บริิหารมีีการประชุุมร่่วมกัับ
คู่่�ค้้าเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน และเพื่่�อรัับ
ทราบปััญหา และหารืือถึึง
แนวทางแก้้ไขปรัับปรุุงกัับ
คู่่�ค้้า

•

•
•

•
•
พนัักงาน

•

•

คู่่�ค้้า

ความต้้องการ / ความคาดหวััง

•

•
•
•

ผลตอบแทนทั้้�งในรููปแบบค่่าจ้้าง
เงิินเดืือน และสวััสดิิการต่่างๆ
การจััดการสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานที่่�ดีี ปลอดภััย
ถููกสุุขอนามััย
การฝึึกอบรมและพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงาน
ความมั่่�นคงก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การ
งาน
การจััดการต่่อข้้อร้้องเรีียนและการ
เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน

ควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานความปลอดภััย
ตลอดห่่วงโซ่่อาหารของสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้จากแหล่่งที่่�มาก่่อน
ถึึงมืือลููกค้้า
• การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าตรง
ตามความต้้องการของลููกค้้า

•
•
•

•

•

•

เคารพสิิทธิิมนุุษยชน ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและ
แรงงานอย่่างเป็็นธรรมเสมอภาค และเท่่าเทีียม
มีีการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ มาตรฐานการให้้ผล
ตอบแทนที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม
จััดให้้มีีการพััฒนาศัักยภาพส่่งเสริิมความรู้้�ในการ
ปฏิิบััติิงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้พนัักงานและแรงงาน
ทุุกระดัับ สามารถแสดงความสามารถเสนอความ
คิิดเห็็นในการปฏิิบััติิงานได้้
จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ดีี ปลอดภััย
มีีการดููแลสุุขอนามััย ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตการ
ทำำ�งานของพนัักงานและแรงงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
เคารพในสิิทธิิส่่วนบุุคคลของพนัักงานทุุกคน เข้้าใจ
ความต้้องการพื้้�นฐานของพนัักงานและแรงงาน
เพื่่�อสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีภายในองค์์กร
มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ซึ่่�งมีีมาตรการ
คุ้้�มครองและรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน

ความซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส ในการ
• กำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิหารงานด้้วยธรรมาภิิบาล
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจ
• กำำ�หนดราคาด้้วยความยุุติิธรรม
• จััดให้้มีีส่่วนงานตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการตรวจ
สอบและควบคุุมการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้าน
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการค้้า และ
การทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
เงื่่อ� นไขการชำำ�ระหนี้้อ� ย่่างเคร่่งครััด
ตรงต่่อเวลา
• แบ่่งปััน แลกเปลี่่�ยน ให้้ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิค
เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อถืือ และความไว้้วางใจทาง
• การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ธุุรกิิจ พร้้อมด้้วยร่่วมกัันหาแนวทางการจััดการที่่�
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีีย

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ช่่องทางการสื่่� อสาร

•

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ชุุมชนและสัั งคม

สิ่่� งแวดล้้อม

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ความต้้องการ / ความคาดหวััง

การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• การเปิิดเผยสารสนเทศต่่างๆ
ตามหลัักเกณฑ์์ของหน่่วย
งานทางการที่่�กำำ�กัับดููแล
กิิจการ
• การเปิิดเผยช่่องทางติิดต่่อ
เลขานุุการบริิษััทและหน่่วย
งานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
• การสื่่�อสารผ่่านนัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ผู้้�ได้้รัับอนุุญาต
แนะนำำ�การลงทุุนแก่่นัักลงทุุน
ทั่่�วไปจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
เป็็นประจำำ�

•

•

ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
• กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์
และการพััฒนาชุุมชน
• จััดให้้มีีหน่่วยงานชุุมชน
สััมพัันธ์์ เพื่่�อรัับผิิดชอบ
ดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่การรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน การจััดหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหา รวมถึึงการ
รายงานผลตามลำำ�ดัับขั้้�น

•

•

•

ช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียน
และการรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ทั้้�ง
ลููกค้้า ชุุมชน สัังคม และ
หน่่วยงานภาครััฐและภาค
เอกชนที่่�ให้้การดููแลควบคุุม
เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

แนวทางการตอบสนองของบริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงานและการเติิบโต
ของธุุรกิิจ
ผลตอบแทนทางการเงิินที่่�เหมาะ
สม และผลประกอบการที่่�ดีี
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและคำำ�นึึง
ถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
ความโปร่่งใส และเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างถููกต้้อง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

•

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การคำำ�นึึงถึึง
ชุุมชนและสัังคม ทั้้�งบริิเวณใกล้้
เคีียงและส่่วนรวม
• การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตรวมถึึงการ
สร้้างรายได้้ให้้แก่่คนในชุุมชน

•

•
•
•
•

กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และปฏิิบััติิ
ตามนโยบายอย่่างเคร่่งครััด
• ปฏิิบััติิตามหลัักจริิยธรรมธุุรกิิจ
• ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม ด้้วยความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
• หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสารต่่างๆ ที่่�ถููกต้้อง และมีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความระมััดระวััง

ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมอย่่างเคร่่งครััด
• กำำ�หนดขั้้�นตอน กระบวนการ และหน่่วยงานผู้้�รัับ
ผิิดชอบในการจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน การติิดตาม
ผล และการรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับขั้้�น
• จััดกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคม สร้้างความ
สััมพัันธ์์ และการมีีส่่วนร่่วมให้้บริิษััทฯ สามารถ
เข้้าถึึงชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียง ทำำ�ให้้เกิิดการแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููล สร้้างความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกััน

ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การคำำ�นึึงถึึง
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อ
ที่่�มีีการทบทวนความเหมาะสมสม่ำำ��เสมอ
สิ่่�งแวดล้้อม
• สร้้างจิิตสำำ�นึึก ส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรให้้มีีความ
• มีีการจััดการภายในสถานประกอบ
รัับผิดิ ชอบ คำำ�นึึงถึึงเรื่่�องผลกระทบต่่างๆ ต่่อสิ่่�ง
การ ไม่่ก่่อให้้เกิิดการแพร่่เชื้้�อโรค
แวดล้้อม
• มีีการจััดการน้ำำ��ทิ้้�ง
• ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษา ป้้องกััน และจััดการ
และของเสีีย และการจััดการมลพิิษ
ต่่อทุุกกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สามารถส่่งผลกระ
ทางอากาศ
ทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�
เกี่่�ยวกัับผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการ
ติิดตามผล
• กำำ�หนดหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ และการรายงานต่่อ
ผู้้�บัังคัับบััญชา ตามลำำ�ดัับขั้้�น
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ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การวิิเคราะห์์ประเด็็นสำ�
ำ คััญด้้านความยั่่�งยืืน
GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

บริษัทฯ ได้ทำ�การประเมินประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งนำ�
ประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญ
โดยคำ�นึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปการจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญได้ดังนี้
1. ระบุประเด็นสำ�คัญ: บริษัทฯ มีการรวบรวมประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน โดย
พิจารณาจากประเด็นที่เป็นไปตามกรอบดำ�เนินงานของบริษัทฯ และเกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวโน้มทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
2. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน: บริษทั ฯ นำ�ประเด็นสำ�คญ
ั ด้านความยัง่ ยืน
ที่มีความสำ�คัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและ
บรรษัทภิบาล มาระบุในตารางวิเคราะห์ความสำ�คัญ (Materiality Matrix)
3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ: มีการทวนสอบประเด็นต่างๆ และจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญด้านความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวทาง
ของ GRI Standard

ด้้านสิ่่� งแวดล้้อม
S4
S2

S3 S5

S1
E1

ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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E2 S7
E4 E5

E3 S8

S6 G1
G2

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

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

G1 : การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
G2 : การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ความสำคัญต่อบริษัทฯ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับพันธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กร
กำ�หนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และนำ�ไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง ยังทำ�ให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นคำ�ตอบที่สร้างคุณค่า
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for EXCELLENCE”
GFPT aims for EXCELLENCE

สิ่ งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
และบรรษั ทภิบาล

สั งคม

ลูกค้า/คู่ค้า
ธุรกิจ

ชุนชน
และสังคม

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การผลิตที่มีความรับผิดชอบ
การผลิิตสิินค้้า

ธุรกิจหลักของ GFPT คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่เพื่อส่งออก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำ�คัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการดำ�เนิน
งานกว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน้ำ�เพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้
ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต่ำ�ลง การตรวจ
รับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึง
มือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น
มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริโิ ภค

ในฐานะผู้นำ�ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและ
แปรรูปสนิ ค้าปศุสตว
ั แ์ ละเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที
จึงให้ความสำ�คัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ ตระหนักดีว่า
“คุ ณ ภาพและความปลอดภั ยท างด้ า นอาหาร” เป็ น
พื้นฐานสำ�คัญยิ่งของการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนความ
พร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการ
เข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตัง้ แต่
วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสาร
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการ
บริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดย
ยึดหลักในการดำ�เนินงาน ดังนี้

ฟาร์มเลี้ยงไก่

อาหารสั ตว์

ระบบ
ควบคุม
คุณภาพ

ชําแหละและแปรรูป

การทดสอบคุุณภาพทั้้�งทางกายภาพและชีีวภาพใน
แต่่ละกระบวนการผลิิต ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกวััตถุดิ
ุ บ
ิ
อาหารสััตว์์ ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ และกระบวนการผลิิต

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ระบบประกัันคุุณภาพ และความปลอดภััยอาหาร

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต
การขนส่งและการจำ�หน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการดำ�เนินงานใน
การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่สำ�คัญ
มาตรฐานการบริิหารคุุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน การ
ตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้งอาหาร
สัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก
หน่วยงานที่ให้การรับรองและกรมปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้

Feed

GMP
(Good Manufacturing Practice)

ISO/IEC 17025: 2017

HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)

ISO 22000: 2018
(Food Safety Management System)

ISO 9001: 2015
(Quality Management System)

ISO 45001: 2018
(Occupational Health And Safety Management)

ISO/TS 22002-6
(Prerequisite Programs on Food safety
- Part 6: Feed production)
Lloyd’s Register
McDonald’s Agricultural Assurance Program
Tesco Welfare Standard
มาตรฐานฟาร์์มรัับรองโดยกรมปศุุสัั ตว์์

Farm

GMP
(Good Manufacturing Practice)

HALAL
(Food Permitted under the Islamic Law)

HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point)

RSPO Supply Chain Certification
Systems
(Roundtable on Sustainable Palm Oil)

ISO 9001
(Quality Management System)
ISO 17025
(Competence of Testing Laboratories)
ISO 14001
(Environmental Management System)
Food

BRC Additional Module 11:
Meat Supply Chain Assurance

BRC Global Food Safety Standard
Issue 8
(Brand Reputation through Compliance)
Lloyd’s Register Poultry Scheme
(Animal welfare)
EST 11
(Export Establishment Certificate)
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

โรงงานผลิิตอาหารสัั ตว์์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์”
ที่โรงงานอาหารสัตวข์ องบริษทั ฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่อทำ�หน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถดุ บิ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคณ
ุ ภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหา
สารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติ
การอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำ� และได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงงานผลิิตอาหารสัั ตว์์ได้้รับ
ั การรัับรอง
มาตรฐานสากลด้้านคุุณภาพและความปลอดภััย
อาหาร

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000
ISO/IEC 17025
ยกระดัับคุุณภาพอาหารสัั ตว์์อย่่างยั่่�งยืืน
•

โรงงานอาหารสััตว์ข์ องเราทำำ�การผลิิตอาหารไก่่เนื้้�อและอาหารไก่่พันั ธุ์์� เพื่่อ� ใช้้เฉพาะในฟาร์์มเลี้้ย� งไก่่ของกลุ่่�มบริิษัทั เท่่านั้้�น

•

สููตรอาหารไก่่ได้้รัับการออกแบบโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้มีีคุุณค่่าทางโภชนาการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับไก่่เนื้้�อของจีีเอฟพีีทีี

•

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

•

โรงงานอาหารสััตว์์เลืือกซื้้�อวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ที่่�มีีคุุณภาพ จากแหล่่งผลิิตที่่�มีีความรัับผิิดชอบและยั่่�งยืืน

•

โรงงานอาหารสััตว์์ มีีการควบคุุมกระบวนการผลิิตด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าอาหารสััตว์์
มีีคุุณภาพที่่�ดีีสม่ำำ��เสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อ
แบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความ
สำ�คัญอย่างมาก ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ
มีน้ำ�อย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และ
ปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก”
เพื่อทำ�หน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค
กำ�หนดและควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลี้ยง
ไก่เนื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีม
สัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิต
ในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การเสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีให้้กัับไก่่
(Environmental Enrichment)

ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่
โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหา
กองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพื่อสร้าง
กิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด
และความกลัวในไก่ได้

GFPT มุ่่�งเน้้นการเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อตามหลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์

Closed House with
Evaporative System
เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ
ในโรงเรือนปิ ดปรับอากาศ
ด้วยระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ

Free of Growth
Hormone
ปราศจากการใช้ฮอร์โมน
เพื่ อการเร่งการเจริญเติบโต

Animal Care

Farm Enrichment

ยึดหลักสวัสดิภาพสั ตว์ ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ของสั ตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในโรงเรือนด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่ อให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติ

Animal Welfare
ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รบ
ั
การปฏิบัติตามสวัสดิภาพ
สั ตว์ปีก สำ�หรับการผลิตไก่
เพื่ อส่ งออก (Genesis GAP)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์ 5 ประการ (Five Freedoms)

1. อิิสระจากความหิิว และความกระหาย
ไก่ท่ี เลี้ยงมีอิ สระจากความหิว กระหาย และการให้อาหารไก่ท่ี ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการท่ี ดี

2. อิิสระจากความรู้้�สึึก ไม่่สบาย
ไก่ท่ี เลี้ยงมีอิ สระจากความไม่สะดวกสบาย อั นเน่ื องมาจากสภาวะแวดล้อม
มีการระบายอากาศในโรงเรือนท่ี ดีและไม่เล้ียงเบียดเสียดหนาแน่นจนเกินไป

3. อิิสระจากความเจ็็บปวด บาดเจ็็บ และเป็็นโรค
ไก่ท่ีเลี้ยงมีอิ สระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็ นโรค โดยมีระบบการ
ป้ องกันโรคท่ี ดี และใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

4. อิิสระในการแสดง พฤติิกรรมตามปกติิ
ไก่ท่ีเลี้ยงมีอิ สระการเป็ นอยู่อย่างธรรมชาติ และมีความสบายตามธรรมชาติ
ของไก่

5. อิิสระจากความกลััว และความทุุกข์์
ไก่ท่ี เลี้ ยงมีอิ สระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน ด้วยสภาวะการเลี้ ยง
ดูท่ี ไม่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

หลัักสวััสดิิภาพสัั ตว์์

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการดำ�เนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำ�หรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าสำ�หรับการผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การทุกขัน้ ตอนโดยคำ�นึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยง
ที่ให้อาหารและน้ำ�เพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ
หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและ
กังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดหาอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและ
การป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูล และการฝึกอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจ
และรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการ
เจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน เช่น

อาหารไก่่

บริ ษั ท ฯ มีผู้ เ ชี่ยว ชาญด้ า นโภชนาการอาหารสั ตว์ เ พื่อ
ทำ�การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหาร
สัตวที่ท
์ นั สมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
จงึ มีคุณภาพตรงตามความต้องการและความปลอดภัยตอ่ สัตว์
ในแต่ละช่วงอายุ

การเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติ มีระบบ
การระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำ�โรคต่างๆ
ตลอดจนนำ�ระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็น
อยู่ของไก่เนื้อ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ระบบคอมพาร์์ทเมนต์์
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของกรมปศุ สั ตว์ เ รื่ อ งระบบคอมพาร์ ท เมนต์ ใ น
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

บุุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดสำ�หรับ
การเข้าฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้าออกได้เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
ไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยง
ไก่จะต้องผ่านนํ้ายาฆ่าเชือ้ อาบนํ้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทาง
ฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่น
เดียวกัน เพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีพาหะนำ�โรค ฝุ่นละออง และ
สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปทำ�อันตราย และก่อให้เกิดโรค
กับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม

•

จััดให้้มีีมาตรฐานการจััดการด้้านความปลอดภััยทางชีีวภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลัักการวิิเคราะห์์อัันตราย
และจุุดวิิกฤตที่่�ต้้องควบคุุมหรืือ HACCP สำำ�หรัับโรคไข้้หวััดนก

•

มีีการเฝ้้าระวัังโรคไข้้หวััดนกในฟาร์์ม และพื้้�นที่่�กัันชนในรััศมีี 1
กิิโลเมตรรอบฟาร์์ม (Surveillance)

•

มีีการควบคุุมโรคไข้้หวััดนกในฟาร์์ม และพื้้�นที่่�กัันชนในรััศมีี 1
กิิโลเมตรรอบฟาร์์ม

•

จััดให้้มีีระบบการตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability)
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

โรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีความสำ�คญ
ั มากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุก
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น
GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ
ด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง
คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึง
สุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของยาปฏิชีวนะ
เพื่อสร้ า งความมั่ น ใจแก่ ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคถึงคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025: 2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากนั้นได้มีการขยายงาน
และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นเรือ่ ยมา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ
ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผล
การทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยัง
ได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่ที่ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระ
การจัดการสารเคมี และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการ
ทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ�เช่นเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถตามข้อกำ�หนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025: 2017 ของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) และได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบตั กิ ารที่รับการถ่าย
โอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่
ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จาก
กรมปศุสัตว์ได้

มาตรฐานสากลที่่�ใช้้ในการรัับรอง
ความสามารถของห้้องปฏิิบััติิการทดสอบและสอบเทีียบ

ISO/IEC
17025

QUALITY
CONTROL

ไกเนื้อ

ตรวจสอบสุขภาพ

ช�้นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

บรรจุภัณฑ

ตรวจสอบโลหะ, สิ่งแปลกปลอม

ไกสด

ตรวจสอบน้ำหนัก, สารปนเปอน

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ตรวจสอบอุณหภูมิ, ตรวจสอบสี

บรรจุกลอง

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
จากแหล่่งที่่�มาก่่อนถึึงมืือผู้้�บริโิ ภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่สำ�คัญในการตอบสนอง
ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคถึงผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่มี
คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การดำ�เนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทนั สมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้
มาตรฐานสากล ทำ�ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไป
ยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ นำ � ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจาย
สินค้าสูล่ กู ค้า และผูบ้ ริโภค จงึ ทำ�ให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์
ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ทำ � การเรี ย กคืนผลิ ตภั ณ ฑ์ ไ ด้ อย่ า งเป็ น ระบบ ถู ก ต้ อ ง และรวดเร็ ว
ผูบ้ ริโภคจงึ มัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยตอ่ การบริโภค 100%

คู่ค้า / ลูกค้า
บารโคด

Lot Number

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ไก่สด

ฟาร์มไก่เนื้อ

จากความตั้ ง ใจ เอาใจใส่ ทุ ก ขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความ
พึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
ทั้้�งในประเทศและลููกค้้าต่่างประเทศเฉลี่่�ย

95

อาหารไก่

วัตถุดิบ

%

(%)

95

%

96

%

เปาหมาย
> 93%

96

%
2562

2563

2564
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

3. การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่� งแวดล้้อม
นโยบายสิ่่� งแวดล้้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจำ�นงที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
“ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg

นโยบายการส่่ งเสริิมให้้มีีการใช้้
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้าง
จิตสำ�นึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่ง
แวดล้อม เพื่อผลักดันการดำ�เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่และตาม
กฎหมายกำ�หนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานการจั ด การด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการ
พลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึงการ
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก

ทรััพยากรน้ำำ�

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

ทรั พย ากรน้ำ � เป็ น สิ่ ง สำ �คั ญ ในกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป
บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้น้ำ�อย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ�เพื่อนำ�
มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น้ำ�อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ
หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้�ำ หรือเพิ่มประสิทธภิ าพ
การใช้น้ำ�ให้คุ้มค่ามากที่สุด
โดยในการใช้น้ำ�เพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการใช้
น้ำ�ทั้งจากน้ำ�ประปาและน้ำ�บาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำ�
บาดาลจากสำ�นักควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล
เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน 3,500
ลูกบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสัดส่วนการใช้น้ำ�จากแหล่งน้ำ�ต่างๆ
ประจำ�ปี 2564 ดังนี้
สัั ดส่่วนการใช้้น้ำำ�จากแหล่่งน้ำำ�ต่่างๆ
และปริิมาณการใช้้น้ำำ�ประปาและน้ำำ�บาดาล ในปีี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

24

การจััดการทรััพยากรและสิ่่� งแวดล้้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่สำ�คัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกด้วย

76
น้ำประปา

(%)

น้ำบาดาล

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

พลัังงาน

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

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์
และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ทางอ้อม เช่น การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO
Conference), มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน และมีมาตรการในการเปลี่ยน Bare
Compressor แทนเครื่ อ งเดิ ม ซึ่ ง มีเปลี่ยนในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ทำ �ต่ อ
เนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำ�จำ�นวน 2.05 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.28% เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากมีการใช้น้ำ�ใน
กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทำ�ให้มีการทำ�ความสะอาดในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตที่เพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้การใช้น้ำ�เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ มีปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า จำ � นวน 62.90
ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 8.09% จากปีก่อน เนื่องจากมีการผลิต
เพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีการใช้ปริมาณไฟฟา้ ในส่วนของไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ 67% ใช้ในระบบทำ�ความ
เย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และ 20% ใช้ในกระบวนการผลิต

ปริิมาณการใช้้น้ำำ�

การใช้้พลัังงานไฟฟ้้ า

2.078

1.875

14.51

14.48

63

2.049
15.59

0.44

0.45

63
0.48

เพิ่ มขึ้น

เพิ่ มขึ้น

8.09

9.28

%

%

เมื่อเทียบปร�มาณการใชน้ำ
ป 2563

58

2562

2563

เมื่อเทียบปร�มาณการใชไฟฟา
ป 2563

2564

2562

2563

2564

การใชพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง)
การใชพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) /ปร�มาณผลผลิต(กก)

ปร�มาณการใชน้ำ (ลานลบ.ม.)
ปร�มาณการใชน้ำ (ลบ.ม.) /ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

สัั ดส่่วนการใช้้พลัังงานไฟฟ้้ าแยกตามระบบ ในปีี 2564

67%

20%

7%

ทำความเย็น

การผลิต

อื่นๆ

5%
ปรับอากาศสำนักงาน

1%
แสงสวาง
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การอนุุรัักษ์์พลัังงาน

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

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

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยกำ�หนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนิน
งานบริษัทฯ ดำ�เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อ
เนื่องให้เหมาะสมกับธรุ กิจ กำ�หนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดมาตรการ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผล
ต่อคณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน อกี ทัง้ บริษทั ฯ ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และ
ให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดำ�เนินงานด้าน
พลังงานเป็นประจำ�ทุกปี

การจััดการมลพิิ ษและของเสีี ย
มลพิิ ษทางอากาศ

มลพิิ ษทางเสีี ยง

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

บริษัทฯ มีระบบกำ�จัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน มี
การติดตาม ประเมินผลการตรวจวัดค่ามลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
โดยมีเป้าหมายว่ า การปล่ อ ยมลพิ ษ ออกสู่ ภ ายนอกโรงงานจะต้ อ ง
ต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทำ�การตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 ผลการ
ตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ พบว่าระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศ
ของโรงงานมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient
noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด ดำ�เนินการตรวจวัด
โดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2564 ผลการ
ตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับ
เสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
กำ�หนดไว้ทั้งหมด

ผลการตรวจวััดปริิมาณการปล่่อยสารเจืือปนในอากาศ

ผลการตรวจวััดคุุณภาพเสีียงในบรรยากาศ

ปริมาณฝุ่น
ลดลง

41.77

ระดับความดังและเสียงรบกวน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

%

ปร�มาณฝุนอยูในเกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน 320

317

เกณฑมาตรฐาน 60

308

เกณฑมาตรฐาน 200

48

180
2

4

171

เกณฑมาตรฐาน 70

66
46

67
60

62

66 67

เกณฑมาตรฐาน 10

9 9

10
7

9
5

2

2562 2563 2564

2562 2563 2564

2562 2563 2564

ปริมาณฝุ่น (mg/m3)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)

2562

2563

2564

2562

ระดับความดังเสี ยงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq)

บร�เวณหนาโรงงาน

บร�เวณหลังโรงงาน

2563

2564

ระดับเสี ยงรบกวน (dBA)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

มลพิิ ษทางนํ้้า

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

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

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกำ�หนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงในการบำ�บัดน้ำ�เสีย และมีการติดตามและวัดผล
คุณภาพน้�ท
ำ งิ้ ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก โดยมีการใช้ระบบการบำ�บดั น้�ำ
เสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated
Sludge (AS) เพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพน้�ท
ำ งิ้ ที่เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนดและ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คญ
ั กับ
การนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่อง
ด้วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และข้อ
กำ�หนดของลูกค้า จึงทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ โดย
ปริมาณน้�ำ เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4,553 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่บริษัทฯ
มีอยูมีคว
่ ามสามารถรองรับน้�ำ เสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์
เมตร / วัน โดยปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ผ่านการบำ�บัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้ำ�ทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,600 ลูกบาศก์เมตร / วัน
และปริมาณน้ำ�ทิ้งที่นำ�กลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 134 ลูกบาศก์เมตร / วัน
ของเสีี ย

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

บริ ษั ท ฯ มีการจั ด การของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายกำ�หนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำ�จัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของ
เสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทำ�
ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกำ�จัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน เช่น
•

•

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

ขยะอันตราย
เช่น Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปื้อน และ
น้�ม
ำ นั หล่อลื่นใช้แล้ว ส่งกำ�จัดกับบริษทที่
ั ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
โดยวิธีการกำ�จัดจะมีทั้งนำ�มารีไซเคิล และฝังกลบ
ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย)
เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่งกำ�จัด
กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล ทั้งการคัด
แยกเพื่อจำ�หน่ายต่อ ทำ�อาหารสัตว์ หมักเพื่อทำ�เป็นปุ๋ย และอื่นๆ
โดยสามารถสรุปปริมาณน้ำ�หนักของเสีย สำ�หรับปี 2564 ได้ดังนี้

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริ ษั ท ฯ ยั ง มีการส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พย ากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและ
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้ ซึ่งในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนการ
ดำ�เนินงานในกระบวนการผลิต โดยลดการใช้ถุงพลาสติกในขั้นตอน
การผลิตที่ไม่จำ�เป็น และมีการใช้ถังสแตนเลสแทนการใช้ถุงพลาสติก
ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนไก่ ทำ�ให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง
ส่งผลให้มีถุงทิ้งที่ลดลงตามไปด้วย
สรุุปปริิมาณของเสีีย

26
18

0.18
0.18

0.14

22
0.17

เพิ่ มขึ้น

21.88

%

เมื่อเทียบปร�มาณของเสีย
ป 2563

2562

2563

2564

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

(พัันใบ/ตััน)

2,185
15.26

1,751
13.52

1,171

ลดลง

33.13

เมื่อเทียบจำนวนขยะ
ถุงพลาสติก ป 2563

8.91

%
2562

2563

2564

จำนวนถุงทิ้ง (พันใบ)
จำนวนถุงทิ้ง (ใบ) /ปร�มาณผลผลิต (ตัน)
*มีีการปรัับปรุุงตััวเลขปีี 2563 ตามระบบการจััดการฐานข้้อมููลปััจจุุบััน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจาก
การละเมิ ด กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแต่ อ ย่ า งใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามแนวทางมาตรฐาน ISO14064-1 และ/หรือแนวทางของ
องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (อบก.) ซึ่ ง คาดว่ า จะ
เปิดเผยข้อมูลได้ภายในปี 2566

87

88

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

4. การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
นโยบายด้้านแรงงานสัั มพัั นธ์์

นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน

บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานโดยเท่ า เทียมกั น โดยไม่ มี
ข้อยกเว้น และจัดสภาพการทำ�งานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแล
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความ
เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี

บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น พนักงาน ชุมชน
สังคม คู่ค้า และคู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท รวมถึง
สิ ทธิ ใ นทรั พย ากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเพื่อสร้ า งความ
มั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และไม่กระทำ�การใดที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรือสร้าง
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบริษัทจึง
ได้กำ�หนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักกฎหมาย
และมาตรฐานสากลที่สำ�คัญ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการ
ชี้ แ นะว่ า ด้ วยธุ ร กิ จ และสิ ทธิ ม นุ ษย ชนแห่ ง สหประชาชาติ (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGP) และปฏิญาณว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor
Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work: ILO) เป็นต้น รายละเอียดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
https://www.gfpt.co.th/gfpt.php?me=th-cg

การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของการกำ�หนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน
ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการสรรหาอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Recruitment)

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างมีจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วย
การสรรหาอย่างมีจริยธรรมตามหลักการ Employer Pays Principle
และอนุ สั ญ ญาของสำ � นั ก แรงงานระหว่ า งประเทศ (International
Labour Office: ILO) ฉบับที่ 181 จึงกำ�หนดนโยบาย และขั้นตอน
กระบวนการสรรหาพนักงาน โดยจะต้องปราศจากการกระทำ�ที่ไม่ขัด
กั บ หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกระบวนการสรรหาตลอด
ห่วงโซ่อปท
ุ าน และเพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็นไปตามหลักการและสอดคล้อง
กั บม าตรฐานสากล จึ ง กำ � หนดนโยบายกระบวนการสรรหาอย่ า งมี
ความรับผิดชอบ คือ “แรงงานทุกคนควรมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
แรงงานไม่ควรต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานทำ� แรงงานไม่ควรต้องทำ�งาน
เพื่อใช้หนี้หรือถูกบีบบังคับให้ทำ�งาน”

บริษัทฯ มีการกำ� หนดนโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบต่อคู่
ค้าธุรกิจ โดยตระหนักถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
มาตรฐานสากล ซึ่งให้คคู่ า้ ธุรกิจลงนามปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ขิ องคู่
ค้าธุรกิจ โดยครอบคลุมในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม การจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน การจัดการต่อสภาพแวดล้อม และการมีจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

นโยบาย Social Accountability

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรดำ�เนินธุรกิจต่อ
จากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานสากล
“เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ทำ�งานใน
ระบบ Social Accountability” โดยมีการกำ�หนดนโยบาย Social
Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อกำ�หนด
มาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผูป้ ระกอบการต่อพนักงาน”

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคู่ค้า
โดยมีการจัดทำ� Supplier Self-Assessment เพื่อเป็นการจัดลำ�ดับคู่
ค้ารายสำ�คัญที่มีนัยต่อความเสี่ยงของบริษัทฯ
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตน
ว่ า เป็ น โรงงานที่ได้ รั บม าตรฐานด้ า นแรงงานที่ดี (Good Labour
Practices: GLP), ได้ประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย ตาม
ข้อกำ�หนดมาตรฐานไทย มรท.8001-2553 (Self-Declaration TLS
8001-2010), เป็นสมาชิกองค์กรการคุ้มครอง และความปลอดภัยใน
ที่ทำ�งาน (Supplier Ethical Data Exchange: SEDEX) และร่วมมือ
กับสถาบันอิสรา (Issara Institute) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงาน
ทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและบุคลากร
ทุกระดับอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ
อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเนื่องมาจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้ง
ในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงาน
เด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการดำ�เนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

บริิษััทฯ ปฏิิบััติิต่่อแรงงานและบุุคลากรทุุกระดัับอย่่าง
เป็็นธรรม เท่่าเทีียมกััน และไม่่ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การจ้้างงาน

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำ�กัด
หรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2564 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จำ�นวน
4,906 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย
พนักงานทั้งหมด

4,906 คน
ประเภทการจ้างงาน

รายวัน

หญิง

รายเดือน

ชาย

42%

หญิง

58%

สั ดส่ วนพนักงาน
แยกตามประเภท
การจ้างงาน

58%

ไทย

46%

รายเดือน

หญิง

78%

54%

49%

ตางชาติ

51%

สั ดส่ วนพนักงาน
แยกตามอายุการทํางาน

สั ดส่ วนพนักงาน
แยกตามอายุพนักงาน

2%

นอยกวา 2 ป
39%

20-30 ป
31-40 ป
มากกวา 50 ป 8%

สั ดส่ วนพนักงาน
แยกตามสั ญชาติ

ชาย

22%

41-50 ป

42%

สั ดส่ วนพนักงาน
แยกตามเพศ

รายวัน

นอยกวา 20 ป

ชาย

32%
19%

26%
31%

2-5 ป
มากกวา 5-10 ป 17%
มากกวา 10 ป

26%

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

อััตราการคงอยู่่�ของพนัักงานหลัังการ
ใช้้สิิ ทธิิลาคลอด GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-3

ในปี 2564 พนักงานหญิงจำ�นวน 2,354 คน มีพนักงานหญิงใช้
สิทธิลาคลอด 107 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิกลับเข้าทำ�งานตามปกติ
จำ�นวน 75 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ
ลาคลอด 70% ของพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอด
อััตราการเข้้า - ออก (Turnover Rate)
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 401-1

อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2564 เฉลี่ย
2.60% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 แต่น้อยกว่า 3.50% ตามเป้าหมายที่วางไว้
อัั ตราการคงอยู่่�ของพนัักงาน หลัังการใช้้สิิทธิิลาคลอด

(%)

ลาออกหลังคลอด

30%

70

70%

%

คงอยูหลังคลอด

คงอยูหลังคลอด

อัั ตราการเข้้า - ออก

(%)

1.85

%

2.07

2.60

2563

2564

%

เปาหมาย
< 3.50%

%

2.60

%

น้อยกว่า

เปาหมายที่วางไว

2562

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

บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่
ทำ�การใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้า) รวมถึง ดูแลสถาน
ที่ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

นโยบายการส่่ งเสริิมผู้้�พิิการ

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่ง
เสริมให้คนพิการเป็นพลังสำ�คัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัย
แรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำ�หนดมาตรการสำ�คัญเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพและคุ้มครองการมีงานทำ�ของคนพิการ
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา
33 และมาตรา 35 มีการกำ�หนดให้รับผู้พิการเข้าทำ�งานตามอัตราส่วน
ระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ
มีการจ้างผู้พิการเข้าทำ�งานในแผนกต่างๆ และส่งเสริมอาชีพโดยการ
ให้สัมปทานจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้า รวมจำ�นวน 57 คน ซึ่งมีการรับ
ผู้พิการเข้าทำ�งานมากกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายกำ�หนด
การส่่ งเสริิมและพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ

57

67

(คน)

57
เปาหมาย
> 50%

57

คน

2562

2563

2564

การป้้องกัันโรคร้้ายแรง

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้คำ�ปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดำ�เนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็น
ประจำ�ทุกปีอีกด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

แนวทางการดำำ�เนิินงานภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

บริษัทฯ มีการกำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการปฏิบัติในสถานที่ทำ�งาน และในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ
ทราบและปฏิบัติ ดังนี้
•

มีีการจััดตั้้�งทีีมงานเพื่่�อบริิหารจััดการ และติิดตามสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 รวมถึึงประชาสััมพัันธ์์
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
ป้้องกััน ปััจจััยที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะติิดเชื้้�อ และเฝ้้าระวัังการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

•

มีีจุุดตรวจคััดกรองด้้วยเครื่่�อง Thermo scan เพื่่�อตรวจวััดค่่า
อุุณหภููมิิในร่่างกายของพนัักงาน และผู้้�ที่่�มาติิดต่่อ และให้้ทุุก
คนสวมหน้้ากากอนามััยก่่อนเข้้าภายในสถานประกอบการ อีีก
ทั้้�งมีีการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์แอลกอฮอล์์สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาด
อย่่างเพีียงพอ

•

มีีการดููแลระบบรัักษาความสะอาดของสถานประกอบการ โดย
การทำำ�ความสะอาดจุุดที่่�มีีความเสี่่�ยง และที่่�พัักของพนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง

•

พนัักงานที่่�เดิินทางไปต่่างจัังหวััด จะต้้องบัันทึึกข้้อมููลในแบบ
ฟอร์์มเฝ้้าระวัังบุุคลากร และเมื่่�อกลัับเข้้าทำำ�งานต้้องมีีผลตรวจ
ATK ก่่อนเข้้าทำำ�งานทุุกครั้้�ง

•

มีี ก ารกำำ� หนดขั้้� น ตอนการดำำ� เนิิ น การในกรณีีพนัั ก งาน
ของบริิษััทฯ ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
บริิหารจััดการ และลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่
ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม GFPT ได้เห็นถึงความสำ�คัญในเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ส่งผลให้ในปี 2564 มีการ
จัดสรรวัคซีนแบบครบโดสให้แก่พนักงานในกลุ่ม GFPT เพื่อเพิ่มความ
มัน่ ใจในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
หมู่ และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในสังคม นอกจาก
นี้ ยังให้ความสำ�คัญแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 กลุ่ม GFPT มีการบริจาคทั้งสิ้นประมาณ
13 ล้านบาท

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

อััตราการหยุุดงานจากการบาดเจ็็บ

การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจากการปฏิิบััติิงาน

ในปี 2564 อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงจากปี 2563
และไม่พบการเสียชีวิตจากการทำ�งาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และนำ�มาป้องกันและแก้ไข ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บด้วย นอกจาก
นี้มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย
ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทำ�งาน เพื่อ
จัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหา
สาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ดำ�เนิน
โครงการสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน
ไว้ ไ ม่ เกิ น 10 ครั้ ง ต่ อ 1 ล้านชั่ว โมงการทำ�งาน โดยใช้อัตราการ
บาดเจ็บที่มีการหยุดงานของปีก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดเป้า
หมาย ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน 9.98
ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน

1) โครงการ NEAR MISS

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-9

อัั ตราการบาดเจ็็บที่่�มีีการหยุุดงาน

(ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน)

9.76

9.98

ครั้ง

2562

/ 1 ลานชั่วโมงการทำงาน

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

6.47

2563

9.98

เปาหมาย
< 10.00 ครั้ง

25
5

2564

(ครั้้�ง/ปีี)

70

2562

55

0
2563

ไมหยุดงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2564

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยมุ่่�งเน้้นการให้้ความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้อุุปกรณ์์ในการปฏิิบััติิงานและวิิธีีปฏิิบััติิในกรณีีที่่�เกิิด
เหตุุการณ์์ไม่่คาดฝััน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

0

บริิษััทฯ ได้้จััดให้้พนัักงานทุุกฝ่่ายมีีส่่วนร่่วมในการรัักษาความสะอาด
ความเป็็นระเบีียบของสำำ�นัักงาน และบริิเวณที่่�ปฏิิบััติิงาน
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการจััดกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องความปลอดภััย
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้ความรู้้�และเป็็นการกระตุ้้�นพนัักงานให้้ตระหนััก
ถึึงอุุบััติิเหตุุในการปฏิิบััติิงาน เช่่น นิิทรรศการสััปดาห์์ความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน

93

26

2) โครงการกิจกรรม 5ส.

3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน

อัั ตราการหยุุดงานจากการบาดเจ็็บ

67

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจากการปฏิิบััติิงาน เน้้นการ
ค้้นหาสาเหตุุป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุซํ้้�า และส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุก
คนมีีส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงจากการทำำ�งาน

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริิษััทฯ จััดให้้มีีการทำำ�วารสาร เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ถึึงมาตรฐานความ
ปลอดภััยที่่�ควรรู้้� วิิธีีการป้้องกัันเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ โดยจะจััด
ทำำ�ขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน มีีการสื่่�อสารผ่่านทาง Intranet ของบริิษััทฯ
และยัังจััดทำำ�เป็็นวารสารแจกให้้กัับพนัักงานทั่่�วไป

93
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ช่่องทางการร้้องเรีียนและกระบวนการ
จััดการข้้อร้้องเรีียนของพนัักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน
และกระบวนการดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้ง
ยั ง ได้ กำ � หนดมาตรการคุ้ มค รองและรั ก ษาความลั บข อง
ผู้ร้องเรียน ดังนี้
ช่่องทางการรัับเรื่่�อง

ผู้ ร้ อ งเรี ย นสามารถแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยระบุ ร าย
ละเอียดของเรือ่ งที่จะร้องเรียน พร้อมชือ่ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ตู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ภายในโรงงาน
2. หน้้าเว็็บไซต์์ภายในของบริิษััทฯ
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝา่ ยบุคคลของบริษทั ฯ
โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รับ
ั เรื่่�องร้้องเรีียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนิน
การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
และดำ�เนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำ�เนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะ
สมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
มาตรการคุ้้�มครองและรัักษาความลัับ
ของผู้้�ร้้องเรีียน

เพื่อเป็นการคุมค
้ รองสิทธขิ องผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่กระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้
และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การจ่่ายค่่าตอบแทนและสวััสดิิการแก่่พนัักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้าง
ความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ตาม
ที่กฎหมายกำ�หนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำ�หนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือ
สำ�หรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงานสำ�หรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของ
พนักงาน ทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ การคำ�นึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งสำ�คัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ทำ�งานจำ�นวนรวม
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานด้วย

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การพัั ฒนาความรู้้�ศัักยภาพของพนัักงาน

การฝึึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึก
อบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนตำ�แหน่งจากภายใน และมี
การประเมินผลการทำ�งาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำ�คัญสำ�หรับการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อ
เนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร
ให้มีความรูเ้ ฉพาะทาง ความรูด้ า้ นเทคนิค ความรูด้ า้ นบริหาร และความ
รู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ
ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์กบั องค์กรอื่นๆ และนำ�มาประยุกต์
ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นกระบวนการทำ�งานที่มีประสิทธภิ าพ การกำ�หนดบทบาท
หน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำ�หนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการ
ประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำ�งานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะ
ผู้นำ�พลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

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

ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำ�นวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด
490,610.50 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่
ที่ 100.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุมทักษะที่จำ�เป็น เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชัน, การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น, การอนุรักษ์พลังงาน,
ระเบียบปฏิบัติงานการจัดการข้อกำ�หนดกฎหมายด้านแรงงาน, การ
ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้า, ระเบียบปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และการ
อบรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ชั่่�วโมงการอบรมพนัักงานเฉลี่่�ย

(ชั่่�วโมง / คน / ปีี)

128.67 130.61

100
ชั่วโมง/คน

การอบรมหลัักสููตร ISO 14001

2562

2563

ชั่่�วโมงการอบรมพนัักงานเฉลี่่�ย แยกตามเพศ

100.10

2564

(ชั่่�วโมง / คน / ปีี)

ชาย
90.85

หญิง
107.97

การอบรมหลัักสููตร จิิตสำำ�นึึกในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน

95

96

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การมีส่วนร่วมพั ฒนาชุมชน และสั งคม
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 413-1

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม

1. พัั ฒนาเยาวชน สู่่�สัั งคมคุุณภาพ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้
หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาเป็น
แนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำ�เนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบ
ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 กลุ่ม GFPT ได้ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่ดี มูลค่าทั้งสิ้น 9,599,639 บาท
สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีใน
วันหน้า” ดังนัน้ บริษทั ฯ จงึ ตระหนักถึงความสำ�คญ
ั ของเด็กและเยาวชน
โดยการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ, การ
มอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง และ
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที
เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 9
กิจกรรม เช่น โครงการไข่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียน
ต่างๆ, สนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น

กิิจกรรมมอบเงิินบริิจาค และไข่่ไก่่ เพื่่�อช่่วย
เหลืือสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

มอบเครื่่�องช่่วยหายใจและเครื่่�องวััดความดัันแก่่ศููนย์์
ปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

2. ร่่วมสร้้างสุุ ขภาพดีี สู่่�สัั งคมที่่�ยั่่�งยืืน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบทและ
ทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และมีนโยบายส่ง
เสริมให้คณ
ุ ภาพชีวติ ชุมชน ทัง้ ชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็น
อยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการดำ�เนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรม
ที่บริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น
มีการพู ด คุ ย และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากชุ ม ชน เพื่อให้ เ ข้ า ใจถึงความ
ต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้รบั จากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ นอกจาก
นี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรกั ษ์สิง่ แวดล้อมที่ได้ท�ำ ร่วมกับชุมชน เพื่อ
ให้ชุมชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัด
กิจกรรมรวมทัง้ สิน้ 80 กิจกรรม เช่น สนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ
แบบจอภาพแยก, บริจาคอาหารและของใช้จำ�เป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบจากโควิด-19, บริจาควัคซีนซิโนฟาร์ม และโมเดอร์นา ให้แก่ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์, บริจาคสมทบทุนจัดซือ้ เครือ่ งมือแพทย์ส�ำ หรับโรงพยาบาล
ผูส้ งู อายุบางขุนเทียน, บริจาคเงินสนับสนุนจัดตัง้ ศูนย์พกั คอยผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
โควิด-19 อบต.เขาซก และสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นต้น

กิิจกรรมมอบอาหารแก่่โรงพยาบาล และชุุมชน

3. บำำ�รุุงพระพุุ ทธศาสนา ขัับเคลื่่�อนสุุ ขภาวะ

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำ�คญ
ั ซึ่งมีอิทธพิ ลในการ
กำ�หนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลใน
สังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความสำ�คัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงพุทธ
ศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วม
กิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ
รวมทั้งสิ้น 30 กิจกรรม

กิิจกรรมมอบเงิินให้้มููลนิิธิิโรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ

สมาชิกในสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่ อการส่ งออก
GRI-102-12, GRI 102-13

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการผู้ทำ�ฟาร์มเลี้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อส่งออก โดยสมาคมฯ
จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทความวิชาการและงานวิจัย
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและ
แนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึงทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพในการเจรจา ข้อตกลง แก้ปญ
ั หา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กบสม
ั าชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิกได้
ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาค
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมทั้งในเรื่องการจ้างงาน
และคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มีคุณค่า รวมถึงช่วยในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 201-1

รายได้้จากการขายรวม

16,467

16,693

(ล้้านบาท)

16,928

16,647

16,864

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

2,420

14,495

13,781

5%

14.4

%

กำำ�ไรสุุ ทธิิ

2,133
14.7

%

1,195
1,073

1,352

9.3

%

7.1

%

1.5

%

209

7.8

%

2562

2558

2559

2560

2561

มููลค่่าหุ้้�นทางบััญชีี

13,615

2563

2564

EBITDA

14,709 14,685
11.73

2562

2564

0.25%
30.1

11.71

20.5

%

17.0

%

2562

กำไรขั้นตน (ลานบาท)
อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

162.23
0.20% 0.20%
21.1

1,537

141.38

18.5

28.14

11.2%

2562

2563

2564

2562

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)
มูลคาทางบัญช� (บาท/หุน)

2563

2564

EBITDA (ลานบาท)
EBITDA Margin (%)

รายได้้แยกตามประเภท

(%)

2561

2562

2563

2562

ส่่ งออกแยกตามประเภทสิิ นค้้า

(%)

ช�้นสวนไกสด

ส่่ งออกแยกตามประเทศ

ญี่ปุน
9

30

ในประเทศ

34
ไกปรุงสุก

9
48

70

78

(%)

อื่นๆ
จ�น

22

2564

2563

ภาษีเง�นไดนติ บิ คุ คล (ลานบาท)

อัตราการจายเง�นปนผล (%)
เง�นปนผล (บาท/หุน)

สงออก

2564

2563

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธ� (%)

เงิินปัันผล

2,860 2,979

10.86

2563

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

99

100
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

งบแสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2562

ปีี 2564

ปีี 2563

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

1,087.26

5.78

1,187.46

5.82

962.73

4.54

889.86

4.73

715.06

3.50

780.06

3.68

3,184.82

16.92

3,375.64

16.54

3,498.59

16.48

532.01

2.83

422.66

2.07

454.53

2.14

19.60

0.10

37.00

0.18

57.11

0.27

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

5,713.54

30.36

5,737.82

28.11

5,753.03

27.11

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

2,891.82

15.37

3,159.11

15.48

3,284.49

15.48

สิินทรััพย์์ชีีวภาพส่่วนที่่�ไม่่หมุุนเวีียน

538.29

2.86

504.32

2.47

548.15

2.58

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

346.91

1.84

340.52

1.67

276.60

1.30

9,038.06

48.02

10,045.27

49.22

10,830.20

51.03

-

-

379.48

1.86

354.43

1.67

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

180.28

0.96

118.29

0.58

121.02

0.57

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

111.20

0.59

124.95

0.61

56.17

0.26

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

13,106.56

69.64

14,671.94

71.89

15,471.07

72.89

รวมสิินทรััพย์์

18,820.10

100.00

20,409.77

100.00

21,224.09

100.00

830.00

4.41

700.00

3.43

1,310.00

6.17

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

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

-

-

-

-

160.50

0.76

982.01

5.22

1,080.43

5.30

1,102.48

5.19

-

-

553.00

2.71

1,360.00

6.41

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

125.00

0.66

182.30

0.89

99.04

0.47

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

1,937.02

10.29

2,515.73

12.33

4,032.02

19.00

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

2,594.40

13.79

2,160.00

10.58

1,500.00

7.07

-

-

344.35

1.69

325.63

1.53

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

551.45

2.93

568.12

2.78

567.36

2.67

รายได้้ค่่าเช่่ารัับล่่วงหน้้า

106.76

0.57

98.00

0.48

101.04

0.48

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

15.43

0.08

14.14

0.07

12.87

0.06

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

3,268.03

17.36

3,184.61

15.60

2,506.91

11.81

รวมหนี้้�สิิน

5,205.05

27.66

5,700.34

27.93

6,538.94

30.81

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

13,615.04

72.34

14,709.43

72.07

14,685.16

69.19

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

18,820.10

100.00

20,409.77

100.00

21,224.09

100.00

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทย่่อยและบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2562

ปีี 2564

ปีี 2563

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

16,863.74

98.42

14,494.83

96.75

13,780.57

97.59

270.64

1.58

487.02

3.25

340.70

2.41

รวมรายได้้

17,134.38

100.00

14,981.85

100.00

14,121.27

100.00

ต้้นทุุนขาย

(14,443.47)

(84.30)

(12,361.50)

(82.51)

(12,707.92)

(89.99)

(1,406.57)

(8.21)

(1,323.23)

(8.83)

(1,337.65)

(9.47)

(15,850.04)

(92.50)

(13,684.73)

(91.34)

(14,045.57)

(99.46)

255.90

1.49

354.92

2.37

227.14

1.61

1,540.24

8.99

1,652.04

11.03

302.84

2.14

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(79.39)

(0.46)

(91.03)

(0.61)

(70.20)

(0.50)

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(257.80)

(1.50)

(204.02)

(1.36)

(21.74)

(0.15)

กำำ�ไรหลัังภาษีีเงิินได้้

1,203.05

7.02

1,356.99

9.06

210.90

1.49

(7.60)

(0.04)

(5.27)

(0.04)

(1.56)

(0.01)

1,195.45

6.98

1,351.73

9.02

209.34

1.48

รายได้้จากการขาย
รายได้้อื่่�น

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้

ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรสุุทธิิ

งบกระแสเงิินสดของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

2,021.24

2,549.54

805.43

(1,765.91)

(2,067.83)

(1,607.31)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

(408.17)

(381.50)

577.16

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

(152.84)

100.21

(224.73)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

1,240.10

1,087.26

1,187.46

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

1,087.26

1,187.46

962.73

(ล้้านบาท)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(ล้้านบาท)

(ล้้านบาท)
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

อัั ตราส่่ วนทางการเงิินที่่�สำ�
ำ คััญสำำ�หรัับงบการเงิินรวมของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

2.95

2.28

1.43

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

0.99

0.74

0.42

3

0.82

1.15

0.25

18.54

18.68

19.23

19

19

19

69.01

56.17

51.96

5

6

7

17.94

16.17

15.25

20

22

24

5

3

2

14.35

14.72

7.78

9.13

11.40

2.20

131.23

154.33

265.96

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ 14 (%)

6.98

9.02

1.48

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น 15 (%)

9.08

9.54

1.42

6.47

6.89

1.01

19.62

19.17

9.48

0.93

0.76

0.68

0.38

0.39

0.45

0.25

0.23

0.29

19.34

22.54

7.70

0.25

0.31

0.16

78.76

22.54

N/A*

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง 1 (เท่่า)
2

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)
4

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)
5

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)
6

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)
7

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)
8

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�การค้้า (เท่่า)
9

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

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ 16 (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร 17 (%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ 18 (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 19 (เท่่า)
20

อััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
21

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)
22

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน (เท่่า)
23

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

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

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) /
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ + สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน (เฉลี่ย)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
อัตรากำ�ไรขั้นต้น = (กำ�ไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = (กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน) x 100
อัตรากำ�ไรสุทธิ = (กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((กำ�ไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงาน
+ ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงานและลงทุน
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน /
(การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565
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4. การวิิเคราะห์์
และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
4.1 ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บทวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งานฉบั บ นี้ เป็ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท
GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท GFPT”) สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงรายการที่สำ�คัญที่มีผลต่องบการเงินที่
เกิดขึ้นในปี 2564
กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
ครอบคลุ มตั้ ง แต่ การผลิ ต อาหารสั ตว์ การเลี้ยงไก่ พั น ธุ์ การเลี้ยงไก่ เ นื้ อ
การแปรรูปเนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อจัดจำ�หน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
บริ ษั ท GFPT มุ่ ง มั่ น ที่จะเป็ น ผู้ นำ � ในอุ ตส าหกรรมแปรรู ป ไก่ โ ดยเน้ น
มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทยังคงให้ความสำ�คัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นนโยบายการเลี้ยงไก่ในฟาร์มของกลุ่มบริษัทเอง และการควบคุม
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
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ภาพรวมอุุตสาหกรรม
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2564 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 933,261 ตัน ลดลงประมาณร้อยละ 0.49 จากปี 2563 และคิดเป็น
มูลค่าการส่งออกรวมราว 107,636 ล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการส่ง
ออกไปยังประเทศอังกฤษและจีนลดลง โดยสาเหตุสำ�คัญเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในขณะที่ประเทศญี่ปุน่ ยังคงเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ส�ค
ำ ญ
ั
ที่สุดของไทย โดยในปี 2564 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปยัง
ญี่ปุ่นประมาณ 448,665 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนตลาดสหภาพยุโรปและประเทศอังกฤษเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น
การส่งออกในปี 2564 มีปริมาณราว 265,456 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.23 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีปริมาณส่งออก
138,194 ตัน หรือลดลงร้อยละ 6.21 จากปี 2563
นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น จีน
เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ มีปริมาณการส่ง
ออกในปี 2564 ประมาณ 219,140 ตัน ลดลงร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ลดลงจากจีน ซึ่งมีปริมาณส่งออก 94,305 ตัน หรือ
ลดลงร้อยละ 14.16 จากปี 2563

ภาพรวมการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2564
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุด
ชะงัก กิจกรรมการผลิตเกิดการชะลอตัวไปพร้อมๆ กับกำ�ลังซื้อที่ลดลง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง
ทำ�ให้กลุมบ
่ ริษทมี
ั รายได้จากการขายรวมในปี 2564 จำ�นวน 13,780.57
ล้านบาท ลดลง 714.26 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 4.93 จากปี 2563 กลุ่ม
บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นในปี 2564 จำ�นวน 1,072.65 ล้านบาท ลดลง 1,060.69
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.72 จากปี 2563 เนื่องจากรายได้จากการขาย
รวมลดลง และต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 2564
จำ�นวน 227.14 ล้านบาท ลดลง 127.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
36.00 จากปี 2563 ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิในปี 2564 จำ�นวน 209.34
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ลดลง 1,142.38 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 84.51 จากปี 2563
สำ�หรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ
0.45 เท่า

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

แนวโน้้มการผลิิตและการส่่ งออก
ของตลาดโลกในปีี 2565
สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่า ปี 2565 อุตสาหกรรม
เนื้อไก่จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่
มีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นจากปี 2564 ความต้องการการบริโภคทั้งภายใน
และต่างประเทศ น่าจะปรับตวั ดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตราการ Lockdown
ทำ�ให้การผลิตเนื้อไก่ของไทยปี 2565 คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,569.85 ล้านตัว
คิดเป็นปริมาณผลผลิตได้ 2.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากปี 2564
ซึ่งสะท้อนจากการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะมีปริมาณ 1.37 ล้านตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 เนื่องจากเนื้อไก่น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุด
สำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำ�และมีราคาถูกกว่าเนื้อ
สัตว์ชนิดอื่นๆ
ปี 2565 คาดว่าปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปของไทยน่าจะอยู่ที่
945,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11,739 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไป (2) ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง (3) ความเชื่อมั่นของลูกค้าในต่างประเทศต่อมาตรฐานการผลิตเนื้อ
ไก่แปรรูปของไทย ที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร
(4) ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและประเทศคู่ค้ามีส่วนเอื้อ
ให้ไทยสร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ (5) การแพร่
ระบาดเป็นระยะของโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในบาง
ประเทศ ทำ�ให้การผลิตเนื้อไก่และเนื้อหมูได้รับผลกระทบและต้องใช้เวลา
ในการฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทย ยังมีความเสี่ยงหลาย
ประการที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของการส่งออกเนื้อไก่ ดังนี้ (1) ต้นทุน
การเลี้ยงไก่เนื้อที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งกากถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดที่ปรับสูงขึ้น (2) การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อใช้ในการ
บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (3) เศรษฐกิจโลกที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย และ
ใช้ระยะเวลาฟื้นตัวช้า และ (4) ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

4.2 ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้จากการขายรวม
GRI 102-6

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2564 จำ�นวน 13,780.57 ล้านบาท ลดลง 714.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับปี
2563 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว โดยรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในปี 2564 จำ�นวน 3,826.96
ล้านบาท ลดลง 893.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.93 มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายไก่เนื้อลดลง
ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2564 จำ�นวน 2,844.67 ล้านบาท ลดลง 185.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.11 โดยมีสาเหตุ
หลักจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์บกลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารปลาและอาหารกุ้งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จาก
ธุรกิจอาหารในปี 2564 จำ�นวน 7,108.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการส่ง
ออกไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น
โดยรายได้จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 51.59 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 27.77 และธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 20.64
ของรายได้จากการขายรวมในปี 2564

ธุุรกิิจอาหาร

ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงสัั ตว์์

ธุุรกิิจอาหารสัั ตว์์

ในปี 2564 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหาร
ประกอบด้ วย รายได้ จ ากการส่ ง ออกเนื้ อ ไก่
แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนื้อ
ไก่ตัดแต่ง การขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เช่น
ไส้กรอกไก่ ในปี 2564 ธุรกิจอาหารมีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.59 ของรายได้จาก
การขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจ
อาหารจำ�นวน 7,108.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 364.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีราย
ได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น 350.91 ล้านบาท
จากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.61 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น
ประเทศอังกฤษ และสหภาพยุโรป

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ยงสั ตว์ ใ นปี
2564 ประกอบด้วยรายได้จากการขายไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) รายได้
จากการขายลู ก ไก่ ใ ห้ แ ก่ ต ลาดต่ า งประเทศ
และในประเทศ และรายได้จากการขายไข่ไก่
Cage Free ในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.77 ของราย
ได้จากการขายรวม ในปี 2564 กลุ่มบริษัท
มีรายได้ จ ากธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เลี้ยงสั ตว์ จำ � นวน
3,826.96 ล้านบาท ลดลง 893.60 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 18.93 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2563 โดยมีรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับ
บริษัท GFN ในปี 2564 ลดลง 789.40 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 19.03 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 จากปริมาณขายไก่เนื้อลดลง

รายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารสั ตว์ ประกอบ
ด้วยรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก อาหาร
ปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.64 ของรายได้จาก
การขายรวม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้
จากการขายอาหารสัตว์ จำ�นวน 2,844.67
ล้านบาท ลดลง 185.05 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 6.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
โดยมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลง
253.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.84
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จากปริมาณขาย
อาหารสัตว์บกลดลง

ในขณะที่รายได้ จ ากการขายชิ้ น ส่ ว นไก่
ในประเทศ เพิ่มขึ้น 71.56 ล้านบาท จาก
ปริ ม าณขายและราคาขายเฉลี่ยชิ้ น ส่ ว นไก่
ในประเทศเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ เพิ่มขึ้น
47.53 ล้านบาท จากปริมาณขายไส้กรอกไก่
ในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จาก
ส่งออกทางอ้อม ลดลง 173.35 ล้านบาท จาก
ปริมาณขายส่งออกทางอ้อมลดลง

ในขณะที่รายได้จากการขายลูกไก่ลดลง
79.67 ล้านบาท จากปริมาณขายลูกไก่ลดลง
และรายได้ จ ากการขายไข่ ไ ก่ ใ นประเทศ
ลดลง 64.44 ล้านบาท จากปริมาณขายไข่ไก่
Cage Free ในประเทศลดลง

อย่ า งไรก็ ต าม รายได้ จ ากการขาย
อาหารกุง้ เพิ่มขึ้น 72.79 ล้านบาท จากปริมาณ
ขายและราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ้น และราย
ได้ จ ากการขายอาหารปลา เพิ่มขึ้ น 50.81
ล้านบาท จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึ้น
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ล้้านบาท

สัั ดส่่วนรายได้้จากการขายรวมในปีี 2564

ธุรกิจอาหารสัตว

(%)

ธุรกิจอาหาร

20.64

ในปี 2564 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวน 340.70 ล้านบาท
ลดลงจำ�นวน 146.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.04 จากปี 2563
โดยรายได้อื่นที่ลดลงมาจากปีกอ่ นมีการรับเคลมค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ
2.47 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 3.36 ในปี 2563

27.77
ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว

ผลการดำำ�เนิินงานและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร

(ล้้านบาท)

364
-893

กลุมบ
่ ริษทมีต
ั น้ ทุนขายรวมในปี 2564 จำ�นวน 12,707.92 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 346.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 จากปี 2563 ในขณะ
ที่กำ�ไรขั้นต้นในปี 2564 จำ�นวน 1,072.65 ล้านบาท ลดลง 1,060.69
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.72 จากปี 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายรวมลดลง และราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง กลุ่มบริษัท
มีอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 92.22 ของรายได้
จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85.28 ในปี 2563 ในขณะที่อัตรากำ�ไร
ขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้
จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 14.72 ในปี 2563

รายได้้อื่่�น

51.59

14,495

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ต้้นทุุนขายและกำำ�ไรขั้้�นต้้น

รายได้้จากการขายรวมในปีี 2564

13,781

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

13,781

กำำ�ไรขั้้�นต้้นและอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

2,778

(ล้้านบาท)

2,383

2,420

14.3

%

14.4

14.7

2561

2562

2563

-185

2,133

16.4

%

ป 2563

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจฟารม
เลี้ยงสัตว

ธุรกิจ
อาหารสัตว

ป 2564

2560
กำไรขั้นตน (ลานบาท)

%

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

%

1,073
7.8

%

2564

109

110

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

ต้้นทุุนทางการเงิิน

ในปี 2564 กลุมบ
่ ริษทมีค
ั า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารรวมจำ�นวน
1,337.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 14.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.09 จากปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
จากค่าขนส่งออกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของราย
ได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.13 ในปี 2563

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้กับ
สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงิน จำ�นวน 70.20 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 20.83 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.88 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของต้นทุนทางการ
เงินในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.62 ลดลงจากร้อยละ 2.67 ในปี 2563
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของ
รายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.63 ในปี 2563

ส่่ วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วม
ในปี 2564 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนรวม 227.14 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน
127.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.00 จากปี 2563 โดยกลุ่ม
บริษัทมีส่วนแบ่งกำ�ไรลดลงจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จำ�กัด (GFN) มีส่วนแบ่งขาดทุนจำ�นวน 92.54 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน
125.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 378.91 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุ
หลักจากปริมาณส่งออกไก่แปรรูปไปสหภาพยุโรปลดลง ในขณะที่บริษทั
แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey) มีส่วนแบ่ง
กำ�ไรจำ�นวน 319.68 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 2.05 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 0.64 จากปี 2563

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีี เงิินได้้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ จำ�นวน 21.74 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 182.28 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 89.35 เปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุจากค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

กำำ�ไรสุุทธิิ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

กำำ�ไรสุุ ทธิิและอััตรากำำ�ไรสุุ ทธิิ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 209.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น
0.17 บาทต่อหุ้น ลดลงจำ�นวน 1,142.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
84.51 จากปี 2563 ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 1,351.73
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม
ลดลง และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 กำ�ไรสุทธิของกลุ่ม
บริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.52 ของรายได้จากการขาย ลดลง
จากร้อยละ 9.33 ในปี 2563

กำำ�ไรก่่อนหัักค่่าเสื่่� อม ดอกเบี้้�ย ภาษีี
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าตัดจำ�หน่าย จำ�นวน 1,536.60 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 1,442.00
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.41 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากการ
ที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลง และต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
จากราคาวั ตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสั ตว์เพิ่มขึ้น ซึ่ งทำ�ให้
EBITDA Margin ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 11.15 ลดลงจากปี 2563
ที่ร้อยละ 20.55

(ล้้านบาท)

1,662
1,038
9.8

1,195

%
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6.2

1,352

1.5

%

%

2560
กำไรสุทธิ (ลานบาท)
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2562

2561

2563

2564

อัตรากำไรสุทธ� (%)

EBITDA

(ล้้านบาท)

3,276
2,659

2,860

2,979

20.5

19.4

%

%

17.0

%

16.0

1,537

%

11.2

%

2560
EBITDA (ลานบาท)

2561

2562

2563

2564

EBITDA Margin (%)

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 1.42 ลดลงจากร้อยละ 9.54 ในปี 2563 จากประสิทธิภาพในการทำ�กำ�ไรที่ลดลง
ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลง และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปี 2563 ดังนี้
2562

2563

2564

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)

9.08

9.54

1.42

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 12 (%)

9.13

11.40

2.20

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

0.93

0.76

0.68

ตัวคูณความเสี่ยง (Equity Multiplier) (เท่า)

1.40

1.39

1.42

DuPont Analysis
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4.3 ฐานะทางการเงิิน และความสามารถ
ในการบริิหารทรััพย์์สิิน
สิิ นทรััพย์์

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน
21,224.09 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,753.03
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 10,830.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,284.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.48 ของ
สินทรัพย์รวม สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 548.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 808.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81
ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ จำ�นวน 11.65 ล้านบาท ลดลงจาก 29.60 ล้านบาท ในปี 2563 ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.60
ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 19 วัน
ในปี 2564 คงที่จากปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี
2564 เท่ากับ 19.23 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 18.68 เท่า ในปี 2563

สินทรัพยร์ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 814.33 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 784.93 ล้านบาท ในปี
2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 1.01
ลดลงจากร้อยละ 6.89 ในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม
3,498.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 122.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.64 จากปี 2563 จากสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้น ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยในปี 2564 เท่ากับ 7 วัน เพิ่มขึ้นจาก 6 วันในปี 2563 กลุ่มบริษัท
มีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จำ�นวน 2.88 ล้านบาท และ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง จำ�นวน 5.90 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็น
เพียงร้อยละ 0.25 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สิิ นค้้าคงเหลืือ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ฐานะทางการเงิิน

5,738

(ล้้านบาท)

5,753

2,516
3,185

14,672

งบการเงิิน

4,032
2,507

15,471

14,709

14,685
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หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 838.60 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71 จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
จากการที่กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
610.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัท
เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จำ�นวน 4,330.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.23 ของหนี้
สินรวม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ มบ ริ ษั ทมี เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และ
เจ้าหนี้อื่นรวมจำ�นวน 1,102.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.06 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 จากปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ในปี 2564 เท่ากับ 15.25 เท่า ลดลงจาก 16.17 เท่า ในปี 2563 กลุ่ม
บริษัทมีระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย ในปี 2564 ที่ 24 วัน เพิ่มขึ้นจาก
22 วันในปี 2563

ส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ป 2563

ลานบาท

ลานบาท

สินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน
14,685.16 ล้านบาท ลดลง 24.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.16
จากสิ้นปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมี
กำ�ไรสะสมลดลงจำ�นวน 23.14 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี
2564 เท่ากับ 11.71 บาทต่อหุ้น ลดลงเล็กน้อยจาก 11.73 บาทต่อ
หุ้นในปี 2563

ป 2564 21,224

20,410

หนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนของผูถือหุน

หนี้้�สิิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ มบ ริ ษั ทมี หนี้สิ น รวมจำ � นวน
6,538.94 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 4,032.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของหนี้สินรวม เงินกูยืม
้ ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 1,500.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.94 ของ
หนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จำ�นวน 567.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.68 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
จำ�นวน 101.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.55 ของหนี้สินรวม หนี้
สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 338.50 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18 ของหนี้สินรวม
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย ในปีี 2564

(ล้้านบาท)

เง�นกูยืมระยะสั้น
เง�นกูยืมระยะยาว
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะยาว

1,471
1,360
1,500

113

114

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

4.4 สภาพคล่่องและความเพีี ยงพอของเงิินทุุน
กระแสเงิินสด
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
การดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 805.43 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 1,744.11
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) ในปี 2564 อยู่ที่ 2 วัน ลดลงจาก 3 วันในปี 2563
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจ กรรมการลงทุน จำ�นวน
1,607.31 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 460.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 1,242.27
ล้ า นบาท การลงทุ น ในสิน ทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่ห มุน เวีย นจำ� นวน
539.07 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำ� นวน
577.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 958.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จำ�นวน 250.72 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด จำ�นวน 962.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำ�นวน 224.73
ล้านบาท

สภาพคล่่องทางการเงิิน
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียง
พอต่อการดำ�เนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เห็นได้จาก
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เท่ากับ 1.43 เท่า ลดลงจาก 2.28 เท่า ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจาก 0.74 เท่า ในปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.25 เท่า ลดลงจาก 1.15
เท่า ในปี 2563

ระยะเวลาครบกำำ�หนดหนี้้�ระยะสั้้� น
ที่่�มีีผลต่่อสภาพคล่่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำ�นวน
รวม 4,032.02 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 1,470.50
ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำ�นวน 1,102.48 ล้านบาท
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ในหนึ่งปีจำ�นวน 1,360.00 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำ�นวน
99.04 ล้านบาท
สำ�หรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีทั้งที่เป็นเจ้า
หนี้การค้า เงินกู้ระยะสั้น และภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัทมีผล
การดำ�เนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชำ�ระคืนได้
จากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ�นวน 242.00 ล้านบาท เงิน
กู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิตจำ�นวน
6,708.00 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จำ�นวน 941.65 ล้านบาท

โครงสร้้างเงิินทุุน
กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.45 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.39 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน
4,330.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,413.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ดังนัน้ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถื้ อหุน้ อยูใ่ น
ระดับต่ำ� 0.29 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.23 เท่า ในปี 2563 แสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์ที่่�จะมีีผลต่่อฐานะการเงิินหรืือการดำำ�เนิินงานในอนาคต

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธขิ องผูถื้ อหลักทรัพย์ ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ สำ�หรับขอ้ มูลเกี่ยวกับปจั จัยเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความความเสี่ยง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้ระบุในหัวขอ้ ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั หน้า 54

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

รายจ่่ายลงทุุนและแหล่่งเงิินทุุน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เงิินลงทุุน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจำ�นวน
1,607.31 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 1,242.27
ล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 539.07
ล้านบาท การลงทุนในปี 2564 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดย
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน เงิน
ทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว

(ล้้านบาท)

610

584

1,145

2559

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

539

581

536

โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และ
โรงงานแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ไปพร้อมกับการทยอยสร้างฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อเพิ่มเติม ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศที่เพิ่มขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การขยายฐานลู ก ค้ า อย่ า ง
ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
โดยมีเป้าหมายกำ�ลังการแปรรูปเนื้อไก่อยู่ที่ 150,000 ตัวต่อวัน และ
กำ�ลังการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุก 24,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกัน บริษัทฯ
วางแผนการขยายโรงงานผลิตอาหารไก่ เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตให้สอด
รับกับแผนการขยายกำ�ลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจร

609

1,264
912

1,567
1,242

882

2560

2561

2562

2563

2564

สินทรัพยถาวร

สินทรัพยช�วภาพ

4.5 ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิิน
หน่่วย : ล้้านบาท
ภาระข้้อผููกพัั น

ระยะเวลาการชำำ�ระ

รวม
น้้อยกว่่า 1 ปีี

1 – 3 ปีี

3 – 5 ปีี

2,860.00

1,360.00

600.00

-

900.00

ภาระผููกพัันด้้านสััญญาเช่่าทางการเงิิน

345.10

19.47

37.44

36.96

251.23

ภาระผููกพัันด้้านสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน

0.13

0.13

-

-

-

69.47

63.06

6.41

-

-

267.07

267.07

-

-

-

3,541.77

1,709.73

643.85

36.96

1,151.23

ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินระยะยาว

ภาระผููกพัันด้้านการซื้้�อ
ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินอื่่�นๆ
รวม

มากกว่่า 5 ปีี
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

5. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

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

5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป

ชื่่�อบริิษััท

GFPT

KT

GP

FKT

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท กรุุงไทยอาหาร
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท จีีพีี บรีีดดิ้้�ง
จำำ�กััด

บริิษััท ฟาร์์มกรุุงไทย
จำำ�กััด

บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

ประเภทธุุรกิิจ

ผลิิ ต และจำำ� หน่่ า ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายอาหารสััตว์์ ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�
ไก่่สดแช่่แข็็ง เนื้้�อไก่่แปรรููป และ และจำำ�หน่่ายลููกไก่่
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารจากเนื้้�อไก่่

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่่� 2
312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150
กรุุงเทพฯ 10150

เลขทะเบีียนบริิษััท

ชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

0107537001471
0 2473 8000
0 2473 8398
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

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

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

เว็็บไซต์์

www.gfpt.co.th

www.ktfood.co.th

บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

ผู้้�สอบบััญชีี

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

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

โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

www.set.or.th/tsd

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

ฟาร์์มเลี้้ย� งไก่่พ่อ่ แม่่พันั ธุ์์� และ
ฟาร์์มไก่่ไข่่แบบ Cage Free

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

วามยั่่�งยืืน
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

MKS

GFF

McKey

GFN

บริิษััท เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม
จำำ�กััด

บริิษััท จีีเอฟ ฟูู ดส์์
จำำ�กััด

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

บริิษััท จีีเอฟพีีทีี นิิชิิเร
(ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทร่่วม

บริิษััทร่่วม

ฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อาหารแปรรููป

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
อาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปแช่่แข็็ง

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไก่่
สดแช่่แข็็ง เนื้้�อไก่่แปรรููป และ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารจากเนื้้�อไก่่

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

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

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

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

210 หมู่่� 1 ถนนเทพารัักษ์์
ก.ม. 20.5 ตำำ�บลบางเสาธง
อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััด
สมุุทรปราการ 10570
0115536003282
0 2315 4763-4
0 2315 4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ

5.2 ข้้อพิิ พาททางกฎหมาย
- ไม่มี -

0105551130397
038 932 900
038 932 999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

6. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-18

6.1 ภาพรวมของนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่ม
มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถื้ อหุน้ และผูมีส
้ ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และบริษทย
ั อ่ ย
ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ บมจ.จีเอฟพีที
จรรยาบรรณสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการต่อต้านการทุจริต
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายคุณภาพ
นโยบายด้านแรงงาน
นโยบายการลดค่าจ้าง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายบริษัทฯ ด้าน SEDEX
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
นโยบายการงดรับของขวัญ ของรางวัล
นโยบายด้านความเท่าเทียมและไม่กีดกัน
นโยบายการป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธ์ิการถือครองที่ดิน
นโยบายการสรรหาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

บริษัท จีเอฟพี ที จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy

ได้รบ
ั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง
้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีของ
บริ ษั ท ฯ (Corporate Governance Policy) ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อกำ�หนดขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)2 รวมไปถึงมีการ
ปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ และกำ�หนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ ป็นประจำ�ทกุ ปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิด
จากการดำ�เนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

1
2
3

หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2555 ศููนย์์พััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หลักการกำ�กับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

หมวดที่่� 1 สิิ ทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
(Rights of Shareholders)

คณะกรรมการคำ�นึงถึงความสำ�คัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
จึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริม
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำ�ถาม เป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 และเมื่อ
ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ
บริษทั ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ใน
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยกำ�หนดรายชือ่ ผูถื้ อหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผูถื้ อหุน้ และออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธริ บั เงินปันผล
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำ�หนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 29 เมษายน 2564

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

โดยในการประชุ มส ามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจำ �ปี 2564 บริ ษั ท ฯ
มีการเผยแพร่รายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ มส ามั ญ ผู้
ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนน 100 คะแนน
ผลการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ในรอบ 5 ปีี ที่่�ผ่่านมา

(

ปีี

2560

2561

2562

2563

2564

ผลการประเมิิน

100

97

99

100

100

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2564 เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รวมถึงรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8
มีนาคม 2564 นับเป็น 31 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 นับเป็น 21 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุมบริษัทฯ ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม
Online ด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำ�นวน 399 ราย นับเป็น
จำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 772,521,185 หุ้น คิดเป็น 61.61% ของจำ�นวนหุ้น
ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มี
การเผยแพร่มตที่ป
ิ ระชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวัน
ที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี 2564 พร้อมภาพและเสียงที่บันทึกการประชุม ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
วันที่ 20 เมษายน 2564
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หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน การกำ�กับดูแลด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีี ย (Roles of Stakeholders)
นโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีีย

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวมถึง
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
การกำำ�หนดนโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่ วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ

ผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความเติิบโต และผลตอบแทนที่่�ดีีให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงสภาวะเศรษฐกิิจและ
ความเสี่่�ยงในปััจจุุบันั และอนาคต เพื่่อ� เพิ่่�มมูลู ค่่าให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในระยะยาว รวมไปถึึงการให้้ข้อ้ มููลที่่�ถูกู ต้้องและการปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน

พนัักงาน

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและลููกจ้้างอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับผล
ตอบแทนที่่�ยุุติิธรรมและสวััสดิิการที่่�เหมาะสมไม่่น้้อยกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด มีีการอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีการดููแลสุุขอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ลููกค้้า

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้ามีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน ใน
ระดัับราคาที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด ตลอดจนมุ่่�งพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืน มีีการ
ติิดตามวััดผลความพึึงพอใจของลููกค้้าเพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งยัังจััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแล
การปฏิิบััติิตามข้้อตกลงที่่�ได้้ให้้ไว้้กัับลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด และปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต

คู่่�ค้้า

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างยุุติิธรรมและเสมอภาค เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน รวมถึึงมีี
กระบวนการและข้้อตกลงที่่�เป็็นธรรม และจััดให้้มีีระบบการควบคุุมดููแลมิิให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลของคู่่�ค้้าไปเปิิดเผยหรืือนำำ�ไป
ใช้้เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยวิิธีีที่่�ผิิดกฎหมาย รวมถึึงการคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีความโปร่่งใส เป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากการวาง
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของคู่่�ค้้าที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีการชี้้�แจงและดููแลให้้คู่่�ค้้าเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
และปฏิิบััติิต่่อแรงงานตนเองอย่่างเป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

เจ้้าหนี้้�

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข ข้้อกำำ�หนดของสััญญา และพัันธะทางการเงิินอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งในเรื่่�องการ
ชำำ�ระคืืนหนี้้� เงิินกู้้�ยืืม ดอกเบี้้�ย โดยเฉพาะเรื่่�องเงื่่�อนไขค้ำำ��ประกัันต่่างๆ รวมถึึงกรณีีที่่�เกิิดการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�

คู่่�แข่่ง

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการประกอบธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม
ปฏิิบัติั ติ ามกรอบกติิกาการแข่่งขัันสากล สนัับสนุนุ และส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีี ไม่่กระทำำ�ผิดิ กฎหมายหรืือ
ขััดต่่อจริิยธรรมธุุรกิิจ และจะไม่่กล่่าวหาคู่่�แข่่งในทางเสื่่�อมเสีียโดยไม่่มีีข้้อมููลจริิง

ชุุมชน
สัั งคม
สิ่่� งแวดล้้อม

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�กัับการเติิบโต
ของบริิษัทั ฯ อย่่างยั่่�งยืืน โดยป้้องกััน ลด จััดการและดููแลให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ จะไม่่สร้า้ งหรืือก่่อให้้เกิิดผลกระทบในทางลบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้คนในองค์์กรตระหนัักถึึงการดููแลพััฒนา สร้้างจิิตสำำ�นึึก และรัับผิดิ ชอบต่่อชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการร่่วมกิจิ กรรม และการเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่างๆ จากภาคประชาสัังคมใน
ทุุกๆ ส่่วน เพื่่�อให้้เกิิดแนวทางร่่วมกัันในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนเคีียงคู่่�ไปกัับการพััฒนาชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
(Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัทฯ
ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ไม่ ใ ช่ ท างการเงิ น 4 อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสิน
ใจ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
(Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ, บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมการกำ�หนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการ
ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คนทราบถึงนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet)
และได้ แ สดงให้ ส าธารณชนรั บท ราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

4

ข้้อมููลขั้้�นต่ำำ��ของบริิษััทฯ ที่่�ระบุุในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2555 หมวดที่่� 4 ข้้อ 2

Thai Institute of Directors

จากการถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ของทุกคนในองค์กร ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบียน ประจำ �ปี
2564 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จำ�นวน 5 ดวง เป็นปี
ที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงาน ก.ล.ต.
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
นโยบายจริิยธรรมธุุรกิิจ
บริ ษั ท จี เ อฟพีที จำ � กั ด (มหาชน) ยึดหลั ก การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่ง
เสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละการละเมิ ด ทรั พย์ สิ น
ทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) โดย
รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั ฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้หวข
ั อ้
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Public Company Limited
and its subsidiaries

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Code of Conduct

สําหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท จีเอฟพี ที จํากัด (มหาชน)

วามยั่่�งยืืน
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งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำ�
ำ คััญของนโยบาย
แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำ�
ำ คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและทบทวนการนำ�
หลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (หรือ CG Code) ที่ออกโดยสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่สำ�คัญ ดังนี้
•

•

ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููู�แลกิิจการของบริิษััทฯ โดยมีีการ
ปรัับปรุุงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ และ
บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการบริิหาร
โดยยึึดตามแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับประธานกรรมการ ที่่�เผยแพร่่
โดยสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีีการเพิ่่�มบทบาท
หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บผิิ ด ชอบด้้ า นการตรวจสอบภายใน ให้้
ครอบคลุุมถึึงระบบการควบคุุมความปลอดภััยของข้้อมููลจาก
ภััยคุุกคามภายนอก ระบบควบคุุมการเข้้าถึึงสิิทธิิการใช้้งาน
ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลนโยบาย
ทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา เพื่่อ� ปกป้้องและรัักษาทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั ฯ
และไม่่สนัับสนุุนการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของบุุคคลอื่่�น

•

ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีการเพิ่่�ม
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ด้้านการพิิจารณาและระบุุ
ความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ ที่่�อาจมีี
ผลกระทบกัับบริิษััทฯ ในระยะยาว

•

พิิจารณาผลคะแนนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (CG Score) เพื่่�อนำำ�
มาพััฒนาการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการของบริิษัทั ฯ ตามโครงการ CGR

•

ทบทวนแบบประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการบริิหาร และนำำ�ผลการ
ประเมิินมาใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของการทำำ�งานของ
คณะกรรมการ

•

ทบทวนคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ ให้้มีีความเหมาะสมตามสภาพ
แวดล้้อมหรืือกฎหมาย

•

ทบทวนความเหมาะสมของคณะกรรมการบริิษััท ตามหลััก
เกณฑ์์ เรื่่�อง คุุณสมบััติิด้้านทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์ความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบกัับ
การใช้้เครื่่�องมืือช่่วยตรวจหาคุุณสมบััติิ หรืือทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยังั
ขาดอยู่่�ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่่�อพิิจารณา
แต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ทดแทนกรรมการเดิิมที่่ต้� อ้ งออกตามวาระ

•

จััดทำำ�นโยบายทรััพย์์สิินทางปััญญา เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในการที่่�จะปกป้้องและดููแลทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท และจะไม่่ ล ะเมิิ ด หรืื อ สนัั บสนุุ น การดำำ� เนิิ น
การใดๆ ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของ
บุุคคลอื่่�น
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริษั
ิ ั ทจดทะเบีียน ปีี 2560 (CG Code)
ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มีดังนี้
แนวปฏิิบััติิข้้อ 3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็็นกรรมการอิิสระ

เหตุผล: ประธานกรรมการบริษัท จำ�เป็นต้องมีความเป็นผู้นำ�ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่แบบครบวงจร แม้ว่า ประธานกรรมการ
จะไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดบทบาทและ
หน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีการถ่วงดุลอำ�นาจ เน้น
ที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่ง
เสริมให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะในที่ประชุมได้
อย่างเป็นอิสระ
แนวปฏิิบััติิข้้อ 3.2.5 การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระที่่�
ต่่อเนื่่�องกัันเกิิน 9 ปีี

เหตุผล: บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำ�รง
ตำ�แหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก แต่เนื่องจากบริษัทฯ จำ�เป็นต้องมี
กรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ของบริษทั ฯ และเนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่สามารถ
สรรหาบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมมาทดแทนได้ จงึ จำ�เป็นต้องเสนอชือ่
กรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งเกินกว่า 9 ปี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ออกความเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

แนวปฏิิบััติิข้้อ 3.7.3 คณะกรรมการอาจพิิ จารณาจััดให้้มีีที่่�
ปรึึกษาภายนอกมาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็็นในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
อย่่างน้้อยทุุก ๆ 3 ปีี

เหตุผล: บริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
กำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ แต่บริษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินคณะกรรมการ
บริษัท (รายคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ�
ทุกปี จากนั้นได้นำ�ผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผล
ของการทำ�งานของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และ
ผลการประเมินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริหา
ิ ร พนัักงานและอื่่�น ๆ
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายบร�หารความเสี่ยง
ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ1

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

9

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

3

ฝายการเง�น

สายงานบร�หาร

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

ฝายบัญช� (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญช�)
ฝายธุรการ
ฝายสารสนเทศ

สายงานจัดซ�้อไกเนื้อ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซ�้อไกเนื้อ)

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายจัดซ�้อไกเนื้อ

ฝายความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ฝายจัดซ�้อทั่วไป

สายงานนักลงทุนสัมพันธ
ฝายนักลงทุนสัมพันธ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

10

ฝายขายภายในประเทศ

(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)

ฝายทรัพยากรบุคคล

4

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)

สายงานการผลิตและการตลาด 5

2

7

ฝายจัดซ�้อระวางสินคา
ฝายพัฒนาระบบงาน ERP

2

ฝายโรงงาน

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)

8

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

ฝายแปรรูป
ฝายผลิตภัณฑอาหาร
ฝายวางแผน
ฝายคลังสินคา
ฝายพัสดุ
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายซอมบำรุง
ฝายไฟฟา-เคร�่องเย็น

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

6

ฝายกอสราง
ฝายพัฒนาคุณภาพ
ฝายระบบน้ำดี - น้ำเสีย
ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

หมายเหตุุ: 1 – 70 คืือ ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่�งกำำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8 – 10 คืือ ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมด้้วยหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทฯ
รายนามผู้้�บริิหารปรากฏดัังรายละเอีียดตารางผู้้�บริิหาร หน้้า 140
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริษัท

นายประสิิ ทธิ์์� ศิิริม
ิ งคลเกษม

ประธานกรรมการบริิษััท

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

นายวิิรัช
ั ศิิริม
ิ งคลเกษม

นพ.อนัันต์์ ศิิริม
ิ งคลเกษม

รองประธานกรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท

กรรมการผู้้�จััดการ

ประธานคณะกรรมการบริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

นพ.สาธิิต กรเณศ

นายปารเมศ เหตระกููล

นายธนาธิิป พิิ เชษฐวณิิชย์์โชค

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสมสิิ ริิ อิิงโพธิ์์ชั
� ัย

น.ส.วรรณีี ศิิริม
ิ งคลเกษม

นายสุุจิิน ศิิริม
ิ งคลเกษม

กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานจััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
1. โครงสร้้างคณะกรรมการ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำ�นวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่
เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำ�นวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในประกาศที่ ทจ.39/2559)
4) คณะกรรมการบริ ษั ทต้ อ งมีความหลากหลายของทั ก ษะ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ
อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นกฎหมายอย่ า งน้ อ ย
1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำ�เนิน
การอยู่ โดยไม่จำ�กัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติ
เฉพาะด้านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริษทต
ั อ้ งไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็นประธาน หรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีกรรมการ
จำ�นวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

คุุณสมบััติิและหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการบริิษััท

1) กรรมการบริษทั ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่กำ�หนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทม
ั หาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551; ข้อกำ�หนดของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำ�หนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจในลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และอุตสาหกรรม
ที่บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการอยู่ อกี ทัง้ มีประวัตกิ ารทำ�งานดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุด) ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือตำ�แหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงสุดในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน
3 บริษัท
4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย
คุุณสมบััติิตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการ

บริษทั ฯ กำ�หนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้

•

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 3 ท่่าน (คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)

1) เป็นผู้มีอาวุโส

•

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 ท่่าน (คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของ
จำำ�นวนคณะกรรมการบริิษััท)

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

•

กรรมการอิิสระ 3 ท่่าน (คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของจำำ�นวนคณะ
กรรมการบริิษััท)

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ

กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติ ต ามที่กํ า หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกำ�หนดให้เข้มข้นกว่าข้อกำ�หนดของนิยาม
กรรมการอิสระของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กำ�หนด
ร้อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้า ง
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้ง
ในปั จ จุ บั น และก่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่ มีคว ามสั มพั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียน
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้
มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้ ง ในปั จจุ บั น และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวม
ถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะ
ต่ำ�กว่าตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกันด้วย
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5) ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทย
ั อ่ ย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วยทั้งในปัจจุบนั และก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัย ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่มีสภาพอย่ า งเดียวกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสิน
ใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการอิสระสามารถทำ�งาน
ร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความ
เห็นได้อย่างอิสระ
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สารบััญ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่ใน
ตำ�แหน่งนานที่สุดออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมด ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระดังกล่าวอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถื้ อหุน้ ให้กลับเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
โดยการแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท ผู้ ที่ ได้ รั บ การเสนอพิ จ ารณา
แต่ ง ตั้ ง จะต้ องผ่ า นกระบวนการพิจ ารณาสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิ ส ระจำ � นวน 3 ราย จากจำ � นวนคณะกรรมการสรรหาฯ
5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่ อ ที่ประชุ มค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น จำ � นวนไม่ น้ อ ยกว่ า
จำ � นวนกรรมการที่ครบกำ � หนดวาระ และคณะกรรมการบริ ษั ท
จะพิ จ ารณานำ � เสนอให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น เป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงตามลำ�ดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจะแต่ง
ตั้งเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี้
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
•

คณะกรรมการ มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายของบริิษัทั ฯ และ
กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบาย

•

ฝ่่ายจััดการ มีหี น้้าที่่�บริหิ ารงานของบริิษัทั ฯ ในด้้านต่่างๆ โดยมีี
ประธานกรรมการบริิหาร เป็็นหััวหน้้าและผู้้�นำำ�คณะผู้้�บริิหารของ
บริิ ษัั ท ฯ ในการบริิ ห ารจัั ด การให้้ เ ป็็ น ไปตามนโยบายที่่�
คณะกรรมการกำำ�หนด

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่าง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละ
คนกันกับประธานกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำ�นาจ และหน้าที่แบ่ง
แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ รวมถึงเป็นประธานการประชุม
พร้อมนำ�การอภิปรายจนบรรลุมติร่วมกัน
2) กำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุ
เป็นวาระการประชุม
3) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำ�คัญ อย่างรอบคอบโดยทั่ว
กัน
4) ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจและแสดงความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ
5) ติดตามดูแลให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำ�ให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่มีจริยธรรมและดำ�เนินธุรกิจ ตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
7) จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และดำ�เนินการ
ให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำ�เป็น
อย่างต่อเนื่อง
8) จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และกรรมการผู้
จัดการใหญ่ พร้อมสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสวงหาแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุงการทำ�หน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
9) สนั บส นุ น ให้ เ กิ ด การประสานความร่ วมมื อกั น ระหว่ า งคณะ
กรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่าย
สามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
10) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำ�คัญต่างๆ
ขององค์กร รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
11) ทำ�หน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และควรจัดสรรเวลา
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้ อหุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ อย่างเพียง
พอ สื่อสารข้อมูลสำ�คัญต่างๆ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไป
ยังพนักงาน นักลงทุน สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และกลุ่มบุคคล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหาร

1) นำ�นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
3) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4) มีอำ�นาจในการทำ�นิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำ�หนด
ไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำ�นาจ
อนุมัติดำ�เนินการ
5) การดำ�เนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การมอบหมายอำ � นาจหน้ า ที่และความรั บ ผิ ด ชอบให้ ป ระธาน
กรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ หรือมอบอำ�นาจ
ช่วงที่ทำ�ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำ�นาจจากประธาน
กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะ
อื่นใดกับทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิด
ิ ชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลุม
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดูแลและจัดการให้การดำ�เนินการของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซือ่ สัตยส์ จุ ริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care)
มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งที่สำ�คญ
ั เกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ เป็นต้น รวมทัง้ ติดตามให้มีการนำ�ไปปฏิบตั ิ และ
จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ�ทุกปี
3) กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการระดมทุน
การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำ�กับ
ดูแล
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4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการตามนโยบายและ
แผนที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำ�คญ
ั
เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม
การค้ำ�ประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดย
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯ
6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ก่ อ นนำ �ส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้ง
ด้านการดำ�เนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่สำ�คัญได้
9) กำ�กับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล
ที่สำ�คัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และกำ�หนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
11) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ
12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และ
แผนงานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้
บริหาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอำ � นาจกำ � หนด และแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงชื่ อ
กรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอำ�นาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำ�นาจนั้นจะต้องอยู่ในภาย
ใต้ขอบเขตแห่งอำ�นาจของคณะกรรมการ และกำ�หนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อย

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรือ่ งที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการ
วินิจฉัย อีกทั้งได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกำ�หนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ด้้านการรายงานทางการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููล

ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยจำ�นวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

และการสอบบััญชีี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มี
ความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น
•

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ

•

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ และระบบบริิหารความเสี่่�ยง

•

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี

•

ความเห็็นเกี่่�ยวกับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

•

ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผล
ประโยชน์์และการทำำ�รายการระหว่่างกััน

•

ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร

•

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุน
ทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน
3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ
จำ�นวน 1 คน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3
ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับ
การครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
3) กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

ด้้านการตรวจสอบภายใน

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ รวม
ถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคาม
ภายนอก ระบบควบคุ ม การเข้ า ถึงสิ ทธิ ก ารใช้ ง านของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001
2) กำ�กับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ให้มี
การคุมค
้ รองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection
Act B.E.2562: PDPA) ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence:
HRDD) กำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคลอบคลุมทุกด้าน
3) กำ�กับดูแลนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้องและรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานทั่วองค์กร ได้รับทราบ
และตระหนักถึง และไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพยส์ นิ ทางปัญญา
ของบุคคลอื่น กำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน ให้
ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้เสียหายและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
4) กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้ง
ในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน
โดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจำ �ปี และงบ
ประมาณที่ใช้ ใ นกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่ ง ไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
7) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ คค ลที่มีความเหมาะสมทำ � หน้ า ที่ผู้ ต รวจ
สอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในได้
ด้้านการบริิหารความเสี่่� ยง

1) พิ จ ารณาเรื่ อ งที่มีความเสี่ยงสู ง ที่อาจนำ � ไปสู่ เ รื่ อ งทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น ความเสี่ยงจากการฝ่ า ฝื น มาตรการรั ก ษาความ
ปลอดภั ยข องข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คค ลบริ ษั ท ฯ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ มี การ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ
เพื่อกำ�หนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน การกำ�หนดมาตรการใน
การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและทบทวนผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิทธมิ นุษยชน เพื่อให้มัน่ ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ จะ
ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

2) ให้ คว ามเห็ น เกี่ยวกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ยง และ
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธผิ ลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
ด้้านอื่่�นๆ

1) ทบทวนและแก้ ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำ�
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับแจ้ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่อง
ทุจริตคอร์รปั ชัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสาร
อ้ า งอิ ง เกี่ยวกั บม าตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ของกิ จ การ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต
5) สอบทานความถู ก ต้ อ งของเอกสารเกี่ยวกั บ นโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมาย
คุมค
้ รองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านสิทธมิ นุษยชน ตาม
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
6) สอบทานเพื่อการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามนโยบายทรัพยส์ นิ ทาง
ปัญญา และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลอื่น เช่น การลงโปรแกรม Software ที่มีลิขสทธ
ิ ติ์ า่ งๆ
การบันทึกรูปภาพจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป
การประชุม

: อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นพ.สาธิิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายปารเมศ

เหตระกููล(1)

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค(2)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ: นายฉััตรชััย รััตนาวะไล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)
เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
(2)
เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน
และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน
ทำ � หน้ า ที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ที่พ้น
ตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ในการประชุมสามัญประจำ�ปผี ูถื้ อหุน้ พร้อมกับการครบวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

3) กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลอื กกรรมการ
ที่มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ที่เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา
พิิ จารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ด้้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับ
ความจำ�เป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ใน
กรณีที่มีตำ�แหน่งว่างลง เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำ�เป็นที่ยัง
ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการ
ใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลราย
ชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.), ทำ�เนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทำ�เนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม
ในกรณีที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง จะมีการคำ�นึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานของตำ�แหน่งนั้นๆ
4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6) จัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและความต่อเนอื่ งในการบริหาร
ที่เหมาะสม สำ�หรับต�ำ แหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูมี้ อำ�นาจในการจัดการ และผูบ้ ริหารระดับสงู เพื่อ
นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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งบการเงิิน

7) กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ด้วยตนเองเป็น
ประจำ�ทกุ ปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั
10) ปฏิบตั กิ ารอนื่ ใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
ด้้านการพิิ จารณาค่่าตอบแทน

1) กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำ�รายงานการกำ�หนดค่า
ตอบแทน ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัตกิ ารอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

1) กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ

1) จั ด ทำ �คู่ มื อจริ ยธ รรมธุ ร กิ จ เพื่อนำ � เสนอต่ อ ที่ประชุ มค ณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) กำ � กั บ ดู แ ล ให้ คำ �ป รึ ก ษา ติ ด ตามให้ มี การปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะ
สมอย่างสม่ำ�เสมอ
4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) รับเรื่องร้องเรียนการกระทำ�ที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม
ทั้งดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดู แ ลการสร้ า งจิ ตสำ � นึ ก และการอบรมพนั ก งาน ให้ มีคว าม
รู้ คว ามเข้ า ใจจริ ยธ รรมธุ ร กิ จ และเสริ มส ร้ า งให้ พ นั ก งาน
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็ น ประจำ �ทุ ก ปี เพื่อให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ในกรณีที่มีเรื่องสำ�คัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ
รวมทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม
การประชุุม

: อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

1. นพ.สาธิิต

กรเณศ

2. นายปารเมศ เหตระกููล

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

3. นายธนาธิิป พิิเชษฐวณิิชย์์โชค กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ

4. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการในการ
ดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่า
ตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และแนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ
6) จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทกุ ปี

หมายเหตุุ: นายฉััตรชััย รััตนาวะไล เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่� ยง
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

1) คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ/หรือ
พนักงานในกลุ่มบริษัท
3) คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง
1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ จำ � นวน 1 คน ทำ � หน้ า ที่เป็ น เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง ในการประชุ มส ามั ญ ประจำ �ปี
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท
3) กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะ
กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนนัน้ จะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่� ยง

1) กำ�กับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธแ์ ละเป้าหมายทางธุรกิจ
รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำ�คัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อ ง และความเสี่ยงด้ า นชื่ อ เสียงและ
ภาพลักษณ์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่อาจมี
ผลกระทบกับบริษทั ฯ ในระยะยาว พิจารณากำ�หนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง
3) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กรในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวน
ความเสี่ยงของบริษทั ฯ และบริษทย
ั อ่ ยอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมจัด
ทำ�ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
4) กำ � กั บ ดู แ ลให้ มี แผนจั ด การความเสี่ยง หรื อ กระบวนการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ รวมทั้งการติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการควบคุมหรือบรรเทา เพื่อลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจัดการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและ
แผนการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
รับทราบและในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำ�คัญซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
6) มีอำ�นาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารความเสี่ยงได้ ตลอดจนอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นสมควร
7) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8) แต่งตั้งคณะทำ�งาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
ได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9) 	ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจำ�ทุกปี
10) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร รวมทัง้ เครือ่ งมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธภิ าพ
รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงในองค์กร
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุุม

: อย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 6 ท่าน
ดังนี้
ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

2. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. น.ส.วิิวรรยา

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4. น.ส.ปภิิญญา ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
5. นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

6. น.ส.จุุฑามาส อิิงโพธิ์์�ชััย

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

หมายเหตุุ: นายธีีระศัักดิ์์� เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร

1) กำ�หนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำ�เสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
และ/หรือเป็นอำ�นาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
3) ดำ�เนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมมีอำ�นาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และดำ�เนินกิจการ
ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษั ท
กำ�หนด
4) มีอำ�นาจในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ
บริ ษั ท ฯ และมีอำ � นาจแต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ บุ คค ลอื่ น
กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้
5) มีอำ� นาจในการพิจารณาปรับแผนงาน/งบประมาณ ในการ
ดำ�เนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
6) มีอำ�นาจในการพิจารณากำ�หนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
7) มีอำ�นาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำ�หนด
8) ให้ขอ้ เสนอแนะ คำ�ปรกึ ษา แนวนโยบายต่อกรรมการผูจ้ ดั การและ
คณะทำ�งานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
9) ดำ�เนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริิหาร

การประชุุม :

องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ

วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 คณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้

อย่่างน้้อยปีีละ 12 ครั้้�ง

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูท้ รง
คุณวุฒิภายนอก
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท

ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริิหาร

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

3. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

กรรมการบริิหาร

4. นางปรานีี

ภาคสุุข

กรรมการบริิหาร

5. นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

6. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร

7. นายวงศกร

ศิิริิมงคลเกษม กรรมการบริิหาร
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริหา
ิ ร
ผู้้�บริหา
ิ ร*
ในปี 2564 ผู้บริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่่�อ – ชื่่�อสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการผู้้�จััดการ

2. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

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

3. นางปรานีี

ภาคสุุข

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสสายงานการเงิิน

4. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานจััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ

5. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานการผลิิตและการตลาด

6. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานพััฒนาธุุรกิิจ

7. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย	

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และเลขานุุการบริิษััท

8. นายฐิิติิ

วรรณเชษฐ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโรงงาน

9. นายธีีระศัักดิ์์�

เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ปวิิตรปก

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีี

10. น.ส.รััชนีีกร
หมายเหตุุ:

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

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริหา
ิ ร
บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรม เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษาผู้บริหาร
ที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้
•

พิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

•

พิิจารณาเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ กัับบริิษััทในอุุุ�ตสาหกรรมเดีียวกััน

•

พิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน

ค่่าตอบแทนผู้้�บริหา
ิ รของบริิษััทฯ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำ�นวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 39,054,324 บาท
(ไม่รวมกรรมการผู้จัดการซึ่งรับค่าตอบแทนในบริษัทย่อยและไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
บุุคลากร
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 4,906 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 1,237.23 ล้านบาท ซึ่งผล
ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อย
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 1,313.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

บริิษััทย่่อย

ปีี 2564

บริิษััท GFPT
ธุุรกิิจผลิิต
เนื้้�อไก่่แปรรููป

บริิษััท KT
ธุุรกิิจผลิิต
อาหารสัั ตว์์

บริิษััท GP
ธุุรกิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�

บริิษััท FKT
ธุุรกิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�
และโรงฟัักไข่่

บริิษััท MKS
ธุุรกิิจฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ

บริิษััท GFF
ธุุรกิิจผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์
อาหารแปรรููป

พนัักงานปฏิิบััติิการ/
บริิการ (คน)

4,807

907

228

1,331

2,833

397

พนัักงานบริิหาร (คน)

12

87

6

13

48

22

พนัักงานใน
สำำ�นัักงานใหญ่่ (คน)

87

247

3

35

23

137

4,906

1,241

237

1,379

2,904

556

1,237.23

471.88

54.03

168.01

483.55

136.05

รวม (คน)
ค่่าตอบแทนพนัักงาน
(ล้้านบาท)

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญแต่อย่างใด
และสำ�หรับนโยบายในการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน ปรากฏรายละเอียดภายในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report หัวข้อ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 88

141

142

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ข้้อมููู�ลของเลขานุุุ�การบริิษััท หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่ง
ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
(หลั ก สู ต รประกาศนียบั ต รสำ � หรั บ เลขานุ ก ารบริ ษั ท และหลั ก สู ต ร
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้คําแนะนาํ เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับขอ้ บังคับของบริษทั ฯ
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
วัตถปุ ระสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำ�หนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
มติที่ประชุม
4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนั ง สือนั ด ประชุ ม และรายงานการประชุ มค ณะ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำ� โดยกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วย
งานที่กำ�กับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ขอ้ มูลที่จำ�เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หมายเหตุุ: ข้้อมููลของเลขานุุการบริิษััท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำ�
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
โดยมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำ�หนด
ให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประชุมร่วมกับคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การทำ�รายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งข้อสรุป ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อการดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทำ�
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ
ผ่านความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดทำ�แผนการตรวจสอบภายในทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
6) ควบคุ ม งานตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและ
มาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดทำ�หรือสอบทานงบประมาณประจำ�ปีของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน
9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุุ: ข้้อมููลของผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี

น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรุ กิจการค้า ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูควบค
้
มุ ดูแู ลการทำ�บญ
ั ชีของบริษทั ฯ
โดยมีหน้าที่่แจ้งรายละเอียดที่่เกี่่ยวข้องกับการทำ�บัญชีให้ถูกต้องครบ
ถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และ
มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
หมายเหตุุ: ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุุ�ม
ดููู�แลการทำำ�บััญชีี ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลของหััวหน้้างาน
นัักลงทุุนสัั มพัั นธ์์
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
และมอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย และนายวีระ ธิตยางกรุวงศ์
เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผล
การดำ�เนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุม
ทางโทรศัพท์ การทำ�โรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง
บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ค�ำ อธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ (Management
Discussion and Analysis: MD&A) และวารสารนักลงทุน เป็นราย
ไตรมาส เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล
ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่
บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ดิ วยคว
้
ามระมัดระวัง ผูที่้
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รบม
ั อบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร
หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือ
พาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ https://www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล
ir@gfpt.co.th
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้
มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ โดย
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ทัง้ นี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพนั ธ์ของบริษทั ฯ
ปี 2564 สรุปได้ดังนี้
กิิจกรรมนัักลงทุุนสััมพัั นธ์์ ปีี 2564

จำำ�นวนครั้้�ง

การประชุุมนัักวิิเคราะห์์

4

การพบปะนัักลงทุุนต่่างประเทศ

3

การพบปะนัักลงทุุนในประเทศ

16

การสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์

203

เว็็บแคสต์์

4

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2564 ได้แก่
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
จากบริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
สำ�หรับในรอบปีบัญชี 2564 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ่ายให้แก่ บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit fee)

บริษทั ฯ และบริษทย
ั อ่ ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบญ
ั ชี
2564 จำ�นวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดังนี้
ค่่าตอบแทน

(บาท)

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทฯ

1,200,000.00

ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย 5 บริิษััท

2,430,000.00

2. ค่่าบริิการอื่่� น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่นให้แก่สำ�นักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2564
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
การสรรหา พัั ฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
1. การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการ

ในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับ
ของบริ ษั ท ฯ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่กำ � หนดในกฎหมาย
ว่ า ด้ วยบ ริ ษั ทม หาชน จำ � กั ด และกฎหมายว่ า ด้ วย หลั ก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยในส่วนของกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะนำ�เสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป
ซึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวขอ้ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หน้า 130

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้
กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ โดยต้องเป็นผูมีคว
้ ามรู้ มีประสบการณ์
ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการใช้เครือ่ งมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อาชีพในทำ�เนียบ IOD (IOD Chartered Director) นอกจากนี้ คณะ
กรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่พ้น
จากตำ�แหน่ง จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
2. นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม และ 3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึ่ง
ที่ประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจำ�ปี 2564 ได้มีมตอิ นุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการที่
พ้นจากวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค จะดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระในบริษทั ฯ เกินกว่า 9 ปี แต่บริษทั ฯ มีความจำ�เป็นในการ
เสนอให้พิจารณา นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค เป็นกรรมการ
อิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการ
อิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
ด้านกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำ�งานร่วมกับ
คณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ
สำ�หรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหาร
ระดับสูง โดยพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ได้
2. การพัั ฒนากรรมการและผู้้�บริหา
ิ ร
ความรู้้�ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำ�กรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
แผนการสืื บทอดตำำ�แหน่่งและการพัั ฒนาผู้้�บริิหาร

1) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผนการพั ฒ นาและสืบทอดตำ � แหน่ ง เพื่อเตรี ยม
ความพร้อม เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษทท
ั ราบเป็นประจำ�ถึงแผนสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้มัน่ ใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษั ทส นั บส นุ น ให้ มี โครงการสำ � หรั บพั ฒ นา
ผูบ้ ริหารเป็นประจำ�ทกุ ปี โดยส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ
ในเรื่องหลักการกำ�กับดูแลกิจการ การปฏิบัติหน้าที่ และการ
พัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการ
บริิหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำ�
ปี แบบ 56-1 One Report
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สารบััญ

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบ
ประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำ�ทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 มาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้
ในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report
หััวข้้อในการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
รายคณะ มีีดัังนี้้�

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ขั้้�นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง แบบการประเมิ น ดั ง กล่ า วให้ ก รรมการ
แต่ ล ะท่ า นดำ � เนิ น การประเมิ น ทั้ ง รู ป แบบรายคณะ และรายบุ คค ล
(ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อทำ�การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และนำ�ผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้
สำ�หรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำ�มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของ
การทำ�งานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ และราย
บุคคล ในปี 2564 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะ
กรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายการจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร พบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการชุุดย่่อย

4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ

หลัักเกณฑ์์

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะเป็ น ประจำ �ทุ ก ปี อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2 ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำ�คัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
7) ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หััวข้้อในการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการราย
บุุคคล (ประเมิินตนเอง) มีีดัังนี้้�

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ

ขั้้�นตอน

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำ�เนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และนำ�ผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

1
2

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

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประธานกรรมการบริิหาร
(CEO)
หลัักเกณฑ์์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ� การกำ�หนดและปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะ
กรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์
กับบคุ ลากร การสืบทอดตำ�แหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำ�กับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย3
ขั้้�นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำ�เนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และนำ�ผลการประเมินไปหารือใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ และกำ�หนดความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ต่อไป โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
(CEO) ในปี 2564 พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ในภาพ
รวมจึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

3

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
1. การจััดประชุุมคณะกรรมการ
การเข้้าร่ว
่ มประชุุม

การนัับองค์์ประชุุม

คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน
โดยมีการกำ�หนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และกำ�หนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
กำ�หนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไร
ก็ตาม การกำ�หนดวัน เวลาประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสำ�คัญของวาระการประชุมที่จะต้องนำ�เข้า
พิจารณา

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มดำ�เนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม สำ�หรับการนับ
องค์ประชุม กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กำ�หนดให้ต้อง
มีจำ�นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ� ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำ�กับ
ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์

คณะกรรมการบริษัทส่ง เสริมให้มี การเชิญฝ่า ยจัด การระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
สำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การพิิ จารณากำำ�หนดวาระการประชุุม

การเข้้าถึึงสารสนเทศ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการ
ผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำ�คัญได้นำ�เข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้า
สู่วาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมายไว้ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่จำ�เป็นคณะ
กรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

เอกสารการประชุุม

การประชุุมของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั
เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจ
ในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ทำ�การก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้
มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำ�นวน 4 ครั้ง

การดำำ�เนิินการประชุุม

ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการดำ�เนินการประชุม ซึ่งขณะดำ�เนินการประชุม จะ
ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ

การเชิิญฝ่่ายจััดการเข้้าร่ว
่ มประชุุม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา กรรมการได้้เข้้าร่ว
่ มประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

รายชื่่�อกรรมการ

 ณะ
ค
กรรมการ
บริิษััท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
พิิ จารณา
ค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

9 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

2 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

1 ครั้้�ง

ตำำ�แหน่่ง

คณะ
คณะ
ประชุุม
กรรมการ กรรมการ สามััญ
บริิหาร
บริิหาร
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ความเสี่่� ยง

1. นายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริิษััท

9/9

-

-

-

-

1/1

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

-

2/2

-

12/12

1/1

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

กรรมการอิิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

5. นายปารเมศ เหตระกููล

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

6. นายธนาธิิป พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท

9/9

-

-

-

-

1/1

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

กรรมการบริิษััท
กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหาร

9/9

-

2/2

3/4

12/12

1/1
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

2. ค่่าตอบแทนกรรมการ
ค่่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่า
ตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดเป็น
วาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมูลผลสำ�รวจค่าตอบแทน
กรรมการที่มีการจัดทำ�ขึ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำ�นวน 9 ท่าน เป็นจำ�นวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รบค
ั า่ ตอบแทนในฐานะดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำ�นวน 650,000 บาท
รายละเอีียดค่่าตอบแทนของกรรมการเป็็นรายบุุคคล
ค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่่�อกรรมการ

กรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. จีีเอฟพีีทีี

กรรมการ
บริิษััทย่่อย

รวม

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

5. นายปารเมศ

เหตระกููล

585,000

-

585,000

6. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

585,000

-

585,000

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

585,000

130,000

715,000

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

-

585,000

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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3. การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

4. การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีกลไกและกรอบในการกำ�กับ
ดููแลนโยบายและการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

•

ฝ่่ายจััดการ จะพิิจารณาส่่งตััวแทนของบริิษััทฯ ไปเป็็นกรรมการ
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ในการกำำ�หนดนโยบายและดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ในบริิ ษัั ท ย่่ อ ยและบริิ ษัั ทร่่ วม ให้้ มีีความสอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบายหลัักของบริิษััทฯ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
ย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นๆ

•

ตััวแทนที่่�ไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมสามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� เพื่่�อรัักษาประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษััทฯ และรายงานตรงต่่อฝ่่ายจััดการ หากเมื่่�อมีี
การขออนุุมััติิในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ จะต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิ

•

ฝ่่ายจััดการมีีหน้้าที่่�รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณารัับทราบเป็็น
ระยะ รวมทั้้�งเมื่่�อมีีการดำำ�เนิินการหรืือการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััย
สำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

•

ฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิ ษัั ท ฯ มีี ห น้้ า ที่่� ต รวจสอบและ
รายงานประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายในของบริิษััทย่่อยให้้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบเป็็นระยะ

•

คณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
การเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน การ
ทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การทำำ�รายการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ ตลอดจนรายการสำำ�คััญอื่่�นให้้ครบถ้้วน
ถููกต้้อง ตามหลัักเกณฑ์์เดีียวกัันกัับบริิษััท

คณะกรรมการบริษทมี
ั หน้าที่ต้องดูแู ลและจัดการ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษทั ฯ กับ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูถื้ อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพยส์ นิ
ข้อมููล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนสัมพันธ์
ที่เกี่ยว
่ โยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะที่่ไม่สมควร จึงได้ก�ำ หนดเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนเรื่องการทำ�รายการที่่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า
ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการ
พิจารณาการทำ�รายการอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณากลั่น
กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำ�เสนอที่ประชุุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมุ ตั ิ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจ และหลังการอนุุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการ
แจ้งมติที่ประชุมต
ุ อ่ ตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อเผยแพร่ให้กบั ผูถื้ อหุน้ ภายใน
วันที่กรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำ�การ
ถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมููลที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันเหตุุการณ์
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับ
การกระทำ �คว ามผิ ด ของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารเกี่ยวกั บคว ามขั ด
แย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด หรือประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การ
ทำ�รายการระหว่างกันแต่อย่างใด
การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่� อแสวงหาผลประโยชน์์

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูที่้ เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และมาตรการดำ�เนินการ โดยรายละเอียดอยู่ในนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อจะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนทำ�การซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน
และภายหลังการซื้อขาย หรือดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด รวมถึง
ไม่ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
จากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Blackout Period)
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ บริิษััท จีีเอฟพีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวนหุ้้�น
รายนามกรรมการและผู้้�บริิหาร

ณ 30 ธ.ค. 2563
ทางตรง

ณ 30 ธ.ค. 2564

ทางอ้้อม

ทางตรง

เพิ่่� มขึ้้�น / ลดลง

%การถืือหุ้้�น

ทางอ้้อม

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

33,500,000

-

34,307,200

-

807,200

2.74%

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกููล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

2,550,400

-

2,550,400

-

-

0.20%

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

59,791,880

-

59,901,080

-

109,200

4.78%

1,193,930

-

1,193,930

-

-

0.10%

10. นางปรานีี

ภาคสุุข

11. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิิติิ

วรรณเชษฐ์์

-

-

-

-

-

-

15. นายธีีระศัักดิ์์�

เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. น.ส.รััชนีีกร

ปวิิตรปก

-

-

-

-

-

-

221,470,790

-

222,387,190

-

916,400

17.74%

รวม

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

บริษัทฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน และกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะ
กรรมการบริษทพ
ั จิ ารณาประกาศใช้ โดยมีกำ�หนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ขัน้ ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผน
พัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามลำ�ดับด้วย ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ
ก่อนดำ�เนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption: CAC ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นลำ�ดับต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification) เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2560 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเอง
ก่อนการยื่นแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Re-Certification) เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

การแจ้้งเบาะแส (Whistle-Blowing)

แนวทางการจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน

ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับ
แจ้งเบาะแส หรือรับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ จากผูมีส
้ ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
บริษัทฯ จะทำ�การพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะ
ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ พิจารณาดำ�เนินการ รวบรวม
หลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหาก
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ยการกระทำ � ผิ ด ทุ จ ริ ต (Fraud) หรื อ
คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะดำ�เนินการประสาน
เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมดำ�เนินการ และนำ�เสนอ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ติิดต่่อกรรมการอิิสระ

ทางอีเมล
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติิดต่่อกรรมการบริิษััท

ทางอีเมล
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติิดต่่อคณะกรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ทางอีเมล
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		
		

: nrgc@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

สำ�หรับขอ้ ร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษทั ฯ
มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณา
ว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิด
หรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำ�หนดบทลงโทษ
สำ�หรับการกระทำ�ผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดยเพื่อ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของ
ผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลาก
หลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online
Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล หรือส่งเป็น
จดหมายผ่ า นไปรษณีย์ ไ ปยั ง หน่ วย งานที่บริ ษั ท ฯ กำ � หนดความรั บ
ผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
รายละเอียดกำ�หนดภายในคูมื่ อจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งพนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงานใหม่
แล้ว
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูที่้ แจ้งเบาะแส รวมถึงผูที่้ ให้ความร่วม
มือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเก็บ
ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเรือ่ งที่ร้องเรียนเป็นความลับ
และได้กำ�หนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำ�ผิด
ทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำ�ผิด
จริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่อง
มาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการกำ�กับดูแลกิจการที่ผิดพลาด
ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน
สิทธิของผู้บริโภค และการดำ�เนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสำ�คัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการไปในระหว่างปี 2564 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ครอบคลุ มถึ งการสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
บัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2) สอบทานการเข้ า ทำ � รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ยวกั บ
รายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2564
3) สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ดำ�เนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
4) สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วย หลั ก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5) สอบทานการเข้ า ทำ � รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ยวกั บ
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ ในรอบปี 2564 ว่าเหมาะสม โดยคำ�นงึ ถึงผูมีส
้ ว่ นได้เสีย
ของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศไว้
6) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำ�หนดไว้
7) สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทั้งกำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8) สอบทานความเป็ น อิ ส ระ ผลการปฏิ บั ติ ง านการสอบบั ญ ชี
และความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

9) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ของบริษัทฯ
10) สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง
11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธผิ ล ซงึ่ สามารถสร้างความเชือ่
มั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้จัด
ทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คญ
ั การเข้าทำ�รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สำ�หรับรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไป
ตามหลักการที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่
มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบ
การเงินประจำ�ปี การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระสำ�คัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่� ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงของบริ ษั ท จี เ อฟพีที จำ � กั ด
(มหาชน) มีจำ�นวน 6 ท่าน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
ของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management
Integrating with Strategy and Performance โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการต่างๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ในรอบปี 2564 ทุกประเทศยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกต่อเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ความปลอดภัยของมนุษยต์ อ่ เนื่องมาจากปี 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำ�นาจ
และหน้าที่ ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ครบถ้วน มีการทบทวนและติดตามความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชดิ มีการ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ แก่ผู้บริหาร เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
พนั ก งาน ผลประกอบการ และความต่ อ เนื่ อ งในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษทั ฯ ทำ�ให้บริษทั ฯ ยังสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตในปี 2564 ไปได้
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ที่มีประสิทธภิ าพเพียงพอที่สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก และสถานการณ์ความไม่แน่นอน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิด
ขึ้นได้อย่างทันท่วงที
โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ โดย
สรุปสาระสำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
•

พิิจารณาและกำำ�หนดกรอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) ความเบี่่�ยงเบนของ
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Tolerance) รวมถึึงให้้
ความเห็็นชอบ การปรัับปรุุงนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง คู่่�มืือ
การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้มีีความทัันสมััย ยืืดหยุ่่�น และสอดรัับกับบริ
ั บทข
ิ องการดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป เพื่่� อ ให้้ ฝ่่ ายจัั ด การใช้้ เ ป็็ น แนวทาง
ควบคุุมและการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ต่่อไป

•

ติิดตามสถานการณ์์ต่่างๆ เช่่น ราคาไก่่ ราคาวััตถุุดิิบ และ
ค่่าระวางเรืือ รวมทั้้�งความเคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยน
อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด พร้้ อ มทั้้� ง ให้้ คว ามเห็็ น การปรัั บปรุุ ง กรอบการ
ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีความยืืดหยุ่่�น และเหมาะสม
กัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อเป็็นการลด
ผลกระทบต่่อผลประกอบการของบริิษััทฯ

•

กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวนความเสี่่�ยงสำำ�คััญประจำำ�ปีี ทั้้�งความ
เสี่่� ย งระดัั บ องค์์ ก ร และความเสี่่� ย งระดัั บ หน่่ วย งาน อีีกทั้้� ง
พิิจารณากลั่่�นกรองและให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่อปััจจััยเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
ปีี 2564 และมาตรการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับ
สภาวะเศรษฐกิิจ แนวโน้้มอุุตสาหกรรม และความไม่่แน่่นอน
ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ จะสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ตามกลยุุทธ์แ์ ละเป้้าหมายทางธุุรกิิจ ภายใต้้ปัจั จััยเสี่่�ยงที่่�มีีความ
ซัับซ้้อนมากขึ้้�นในปััจจุุบัันและในอนาคต

•

พิิ จ ารณาเห็็ น ชอบการจัั ด ทำำ�ท ะเบีียนความเสี่่� ย ง (Risk
Register) ของบริิษััทฯ และติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลของบริิษััทฯ ในภาพรวม โดยพิิจารณาความเหมาะ
สมและประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยงของฝ่่ายต่่างๆ
ต่่อความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
มีีการกำำ�หนดมาตรการควบคุุมความเสี่่�ยงหรืือการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อบรรเทาอย่่างเพีียงพอเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้ติิดตามและให้้คำำ�แนะนำำ� เพื่่�อให้้การจััดการมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ครอบคลุุมปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�ง 7
ด้้านของบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์,์ ความเสี่่�ยงด้้าน
การดำำ�เนิินงาน, ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน, ความเสี่่�ยงด้้านกฎ
ระเบีียบหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง, ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียงและ
ภาพลัักษณ์์, ความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ และความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำ�คญ
ั กับการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดรับกับมาตรฐาน
และสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการติดตาม
และให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง และ
ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับ
ปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมและยั่งยืนในระยะ
ยาวต่อไป
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ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา พิิ จารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจำ�นวน 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน
2 ครั้ง โดยมีการหารือเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
•

•

พิิจารณาการสรรหา คััดเลืือก และกลั่่�นกรองคุุณสมบััติิของผู้้�
ที่่�เหมาะสมจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยพิิจารณาถึึง
ความเหมาะสมที่่�จะเป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ ตามองค์์
ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบกัับคุณ
ุ สมบััติิ ความรู้้�
ความสามารถ ประสบการณ์์ และความเชี่่ยว
� ชาญ ซึ่่ง� จะคััดเลืือก
ผู้้�ที่่มี� ีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วน เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการบริิหาร (CEO)
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยใช้้แนวทางการ
ประเมิินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมิิ น ต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััท ซึ่่�งในปีี 2564 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธาน
กรรมการบริิหาร (CEO) อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี แสดงให้้เห็็นถึึงความ
พอใจในผลการปฏิิบััติิงานในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

•

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

•

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

•

รายงานเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการ
เพื่่อ� ทราบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี รวมทั้้�งให้้ความเห็็นในแนวปฏิิบัติั แิ ละ
ข้้อเสนอแนะ เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเหมาะสม

จากการดำ�เนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีการปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ รวมถึงคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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9. การควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ใน
การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษทั ฯ โดยรวม บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนด
เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
สามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่ดูแล
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนการทำ�รายการเกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สิน
ไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสาย
งานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงาน มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
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สารบััญ

สาระสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้มีีดัังนี้้�
1. บริษัทฯ ได้กำ�หนดภาระหน้าที่อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจาก
กันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ทำ�ให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการกระทำ�ที่ไม่สุจริต หลีกเลี่ยง
การละเมิดลิขสิทธิ์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
อื่น แต่ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้เสียหาย
แต่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด มีการให้ความสำ�คัญของข้อมูลส่วน
บุคคลและสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมถึงมีมาตรการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในแต่ละธุรกรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
2. บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการพััฒนาระบบสารสนเทศ
และนโยบายการรัักษาความปลอดภััยในด้้าน IT (Information
Technology) ในการป้้องกัันข้้อมููลจากภััยคุุกคามภายนอก โดย
มีีระบบควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ที่่�รััดกุุม เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้ข้้อมููล
ของบริิษััทฯ มีีความถููกต้้อง สมบููรณ์์ทัันสมััย และมีีข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของผู้้�บริิหาร และคณะกรรมการบริิษััท
3. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�ทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงาน
ต่างจากเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้อย่างมีนัยสำ�คัญ ทางผู้บริหาร
จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำ�เนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานต่ำ�กว่าเป้าหมายและจัดทำ�ข้อ
เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปี ตามกรอบการควบคุม
ภายในของตลาดหลั ก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทยที่อ้า งอิง จาก COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Way Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
กัน ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

1. สภาพแวดล้้อมของการควบคุุม
(Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้ง
กำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วดั ผลสำ�เร็จ (Key Performance
Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ กำ�หนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยกำ�หนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน การให้ความสำ�คัญของข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสิทธิ
มนุษยชน และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น มีการอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. การประเมิินความเสี่่� ยง
(Risk Assessment)

บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คญ
ั กับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจที่อาจทำ�ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดย
บริษทั ฯ กำ�หนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณารับทราบ บริษัทฯ มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอก มีการจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator: KRI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า สำ�หรับ
ความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สำ�คัญทุก
รายการ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำ�เนินงาน การเงิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย ด้านชื่อเสียง ด้านอื่นๆ
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจำ� นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี
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3. กิิจกรรมการควบคุุม
(Control Activities)

บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานอย่างชัดเจน และมีคู่มือ/
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯ และการ
ปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั รวมทัง้ มีการสอบทานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ และคู่มือการปฏิบัติ
งานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่่� อสารข้้อมููล
(Information and Communication)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทฯ ได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ให้
ความสำ�คัญต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกัน
ข้อมูลจากภัยคกุ คามภายนอก มีระบบควบคุมการเข้าถึงสิทธกิ ารใช้งาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อให้การปฏิบัติงาน และ
การนำ�ข้อมูลที่สำ�คัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้บริหาร หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดให้
มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ในการ
เผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคำ�สั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่อง
ทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website ของบริษัทฯ,
E-mail เป็นต้น
5. การติิดตามประเมิินผล
(Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในของบริ ษั ท ฯ มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภ าพ โดยคณะ
กรรมการบริษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทกุ ด้าน
เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ
ระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

จากกรอบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการนำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุม
ภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบ
การควบคุ ม ภายในร่ วม กั บ การสอบทานข้ อ มู ล จากฝ่ า ยบริ ห ารแล้ ว
มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และบริษทย
ั อ่ ยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำ�เนิน
การตามระบบได้อย่างมีประสิทธภิ าพ รวมทัง้ มีประสิทธผิ ลเพียงพอที่จะ
ช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอำ�นาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้อง
กั บม าตรการป้องกั น การทุ จ ริ ตค อร์ รั ป ชั น มีมาตรการการควบคุ ม
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการทำ�ธุรกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจ
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว เนื่องจากมีการตรวจสอบ
และประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�
ทุกปี ตามรูปแบบและข้อกำ�หนดที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำ�หนดไว้ รวมถึงตามมาตรา
123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่อง
ที่มีสาระสำ�คัญจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณา
สั่งการแก้ไข
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2564
ได้ทำ�การประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
ในรอบปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัค
พงศ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
เคยเข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รที่เกี่ยวข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ ที่มีคว ามเหมาะสมในการทำ � หน้ า ที่ผู้ ต รวจสอบภายในจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็นจากผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

9.2 รายการระหว่่างกััน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการ
ทำำ�รายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้
ฝ่ายจัดการมีอำ�นาจเข้าทำ�รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ฝ่ายจัดการสามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุุสมผลของรายการ
โดยขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารทำ � รายการระหว่ า งกั น นั้ น บริ ษั ท ฯ
จะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำ�รายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
กำ�หนดอำ�นาจของผูมีส
้ ทธ
ิ อิ นุมตั ติ ามวงเงินที่กำ�หนด นอกจากนัน้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบทาน การทำ�รายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ ซึ่ง
มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2564 นั้น เป็นรายการ
ทางการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดที่มีเงื่อนไข
การค้าและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากการฝ่าย
จัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำ�รายการ ทั้งนี้ สำ�หรับงวดบัญชี
รายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำ�หน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกัน เป็นไปในทางการค้าปกติมีความจำ�เป็นและสม
เหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีเงื่อนไขการค้า
ต่างๆ เป็นปกติของธุรกิจ

การทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต จะเป็น
รายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
นโยบายการคิดราคาระหว่า งกันกำ�หนดโดยคำ�นึงถึงความสมเหตุ
สมผล ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น
สำ�คัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในการทำ�รายการ
ดังกล่าว
ทั้ ง นี้ รายการระหว่ า งกั น ที่อาจเกิ ด ขึ้นในอนาคตนั้ น คณะ
กรรมการจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่าง
กันอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม
ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับ
การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�รายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่่างกัันในปีีปััจจุุบัันและปีีที่่�ผ่่านมา
ในปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำ�รายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 6. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
31 ธัันวาคม 2564
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง /
ความสัั มพัั นธ์กั
์ ับบริิษััทฯ

ลัักษณะ
รายการ

(ล้้านบาท)

งบการเงิิน งบการเงิิน
เฉพาะ
รวม

31 ธัันวาคม 2563

(ล้้านบาท)

งบการเงิิน
เฉพาะ

งบการเงิิน
รวม

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

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

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

-

49.23
2,247.10

-

38.40
2,114.98

เป็็นบริิษััทที่่�มีีความชำำ�นาญด้้านการ
จััดหาวััตถุุดิิบข้้าวโพดในการผลิิตอาหาร
สััตว์์ / กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

2.01
0.07

2.01
0.07

2.30
0.08

2.31
0.08

เป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการเช่่าที่่�พััก /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

1,693.84 1,883.01

1,883.01

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่ /
กำำ�หนดราคาตามสััญญาโดยอิิง
ราคาตลาด

-

3,358.34

-

4,147.74

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อไก่่เนื้้�อ / กำำ�หนดราคา
ตามสััญญาโดยอิิงราคาตลาด

1. ขาย
2. รายได้้อื่่�น

800.97
0.01

800.97
0.01

498.24
0.08

498.24
0.08

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

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

1. ขาย

610.74

610.74

585.52

585.52

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

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

1. ขาย

1.82

1.82

0.47

0.47

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่ /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

9. บริิษััท สุุรพลนิิชิิเร ฟู้้�ดส์์
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทร่่วม โดยมีี
บริิษััทใหญ่่ร่่วมกัับบริิษััทร่่วม

1. ขาย

14.49

14.49

-

-

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่ /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด

10. MCKEY FOOD (CHINA)

1. ขาย

12.78

12.78

14.53

14.53

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

1. ดอกเบี้้�ยจ่่าย

68.75

107.49

68.86

108.47

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

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

2. บริิษััท กรุุงไทยเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
จำำ�กััด/ มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

1. ขาย
2. ซื้้�อ

3. บริิษััท เอ็็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์์
จำำ�กััด/ มีีผู้้�บริิหารร่่วมกััน

1. รายได้้อื่่�น
2. ค่่าใช้้จ่่าย

4. บริิษััท แมคคีีย์์ ฟู้้�ด เซอร์์วิิสเซส
(ประเทศไทย) จำำ�กััด/ บริิษััทร่่วม

1. ขาย

1,693.84

5. บริิษััท จีีเอฟพีีทีี นิิชิิเร (ประเทศไทย)
จำำ�กััด/ บริิษััทร่่วม

1. ขาย

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

เป็็นบริิษััทที่่�ซื้้�อสิินค้้าเนื้้�อไก่่แปรรููป /
กำำ�หนดราคาตามราคาตลาด
การให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิิน
จากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเสริิมสภาพ
คล่่องให้้กัับบริิษััทฯ โดยไม่่มีีหลัักทรััพย์์
ค้ำำ��ประกัันมีีความสมเหตุุสมผลและเป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทย
ั อ่ ย
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำ�ปี โดย
งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำ�เสมอและใช้
ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี และดำ � รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความ
สำ �คั ญ ของระบบการควบคุ ม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผ ล
อย่ า งเพียงพอ เพื่อให้ มั่น ใจได้อ ย่า งมีเหตุผลว่า การบัน ทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
สินทรัพย์ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ รวมถึงการให้ความ
สำ�คัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทั้ง
พิจารณาหรือไตร่ตรองและวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อ
กำ�หนดมาตรการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และ
ติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ

นายวิิรัช
ั ศิิริม
ิ งคลเกษม

กรรมการผู้้�จััดการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1
One Report แล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีได้ตรวจ
สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความ
น่าเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์์อนัันต์์ ศิิริม
ิ งคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริิหาร

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรับ
ั อนุุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็็น

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ
ของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำ�ดับ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิ จ การสำ � หรั บปี สิ้ น สุ ด วั น เดียวกั น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการ
เงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตาม
ดุลยพินจิ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ ง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
1. ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้�น
้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท จีเอฟพีที
จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำ�เนินงานรวม
และผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องสำ�คัญที่
ผู้บริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน
อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคาดการณ์เกี่ยวกับความ
สามารถในการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ รายการดังกล่าวมีสาระ
สำ�คัญต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจและสมมติฐาน
โดยผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำ�คัญในการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสำ�หรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายละเอียดของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
5.2 และ 9

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บริษทั ฯ ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบญ
ั ชีที่กำ�หนด
โดยสภาวิชาชีพบญ
ั ชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและสมมติฐาน ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยทำ�ความ
เข้า ใจเกณฑ์ที่ใช้ใ นการพิจารณา สอบทานความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานและสุ่มทดสอบข้อมูลที่นำ�มาใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจ
สอบสถานะคงค้างของลูกหนี้ทดสอบการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามวันที่ครบ
กำ�หนดชำ�ระ พิจารณาการรับชำ�ระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
และลูกหนี้ที่มีการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาถึงข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าเฉพาะรายและทดสอบการคำ�นวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะ
สมของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

2.

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
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ข้้อมููลอื่่�น

บริษทั ฯ แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลอื ตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิที่
คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จำ�เป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลด
ลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำ�คัญในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อที่ 5.4 และ 10

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูล
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปี
นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

การตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี

ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่เกี่ยวเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทาน
ความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และได้ทดสอบความถูกต้อง
ของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยเปรียบเทียบต้นทุน
ของสินค้าคงเหลอื กับมลู ค่าสุทธที่ค
ิ าดว่าจะได้รบข
ั องสินค้าคงเหลือดัง
กล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถูกต้อง
ของการคำ�นวณตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่
เกิดขึ้นภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้า
สรุ ป ได้ ว่ า มีการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ �คั ญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรือ่ งดังกล่าวกับผูมี้ หน้าที่ในการกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้
มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริหา
ิ รและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการ
กำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการ
ดำ�เนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท
และบริษัทฯ หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการ
ในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจ
สอบงบการเงิิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
รวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำ�คัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ วย
้ ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จ
จริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบ
และปฏิิบััติิงานตามวิิธีี การตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความ
เสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและ
เหมาะสม เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิด
พลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับ การสมรู้้�ร่่วมคิิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล
การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการ
ควบคุุมภายใน
ทำำ�คว ามเข้้ า ใจในระบบการควบคุุ ม ภายในที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ
การตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็น
ต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
และบริิษััทฯ

•

ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และ
ความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร

•

สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับ
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทในการ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่
แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�
สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลใน
งบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้น�
อยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั จนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�
สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุดการ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง

•

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููล
ว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการ
และเหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�
ควรหรืือไม่่

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

•

ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยว
กัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม
ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล
และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิด
ชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อสารกั บ ผู้ มี หน้ า ที่ในการกำ � กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งต่ า งๆ
ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มี หน้า ที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่สื่อสารกั บ ผู้ มี หน้ า ที่ในการกำ � กั บ ดู แ ล ข้ า พเจ้ า ได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่อง
สำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอ
รายงานฉบับนี้คือ
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

นายนริิศ เสาวลัักษณ์์สกุุล

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 5369
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

7

ษัท จีเทีีอฟพี
ทีกััจําดกัด(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
ษัทย่อษัยั ทย่่อย
บริิษััท จีีบริ
เอฟพีี
จำำ�
และบริิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
งบแสดงฐานะการเงิิ
ณ วัันที่่
ธัันธัวาคม
2564
ณ วั� 31
นที� 31
นวาคม 2564

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�หมุนเวียน
สินทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8
6.1 และ 9
10
13
32.1

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที�
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

962,733,653.78
780,062,325.93
3,498,591,269.97
454,525,140.67
4,403,080.28
52,711,687.39
5,753,027,158.02

1,187,463,372.17 255,095,041.49 335,104,708.82
715,058,975.88 470,317,974.40 306,894,743.85
3,375,643,023.92 642,490,991.13 507,117,475.84
422,660,031.25
3,548,483.79
3,876,545.46
940,249.58
33,448,961.84
40,427,403.00
28,139,639.25
5,737,822,848.85 1,412,207,955.48 1,178,196,817.34

11
3,284,487,177.14 3,159,111,599.49
12
13
548,151,650.59
504,316,815.97
14
276,602,110.32
340,524,463.92
15
10,830,203,266.64 10,045,268,502.82
6.1 และ 16 354,428,518.58
379,484,456.85
17
25,417,161.52
26,447,775.51
18
121,023,346.73
118,290,617.33
1,294,911.36
1,294,911.36
29,457,799.62
97,204,476.37
15,471,065,942.50 14,671,943,619.62
21,224,093,100.52 20,409,766,468.47

1,525,859,700.00
1,800,293,542.35
213,782,835.89
2,449,971,071.99
134,352,482.15
2,377,508.29
43,585,379.80
15,362,638.29
6,185,585,158.76
7,597,793,114.24

1,525,859,700.00
1,797,573,542.35
221,538,253.59
1,962,204,893.17
142,005,638.99
2,011,903.80
38,066,287.75
73,259,335.97
5,762,519,555.62
6,940,716,372.96

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

ษัท จีเทีีอฟพี
ทีกััจําดกัด(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
ษัทย่อษัยั ทย่่อย
บริิษััท จีีบริ
เอฟพีี
จำำ�
และบริิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
งบแสดงฐานะการเงิิ
ณ วัันที่่
ธัันธัวาคม
2564
ณ วั� 31
นที� 31
นวาคม 2564

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี�สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที�ถึงกําหนดรับรู ้ในหนึ�งปี
หนี�สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

8

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที�
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

19 และ 20 1,310,000,000.00
6.1
160,500,000.00
6.1 และ 21 1,102,484,191.99

700,000,000.00 1,170,000,000.00
109,000,000.00
1,080,427,045.86 723,693,059.79

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

6.1 และ 19 1,360,000,000.00
6.1 และ 22
19,468,380.74
6.1 และ 24
10,952,645.91
32.1
26,075,967.21
18,471,078.95
24,071,251.27
4,032,023,516.07

553,000,000.00 1,200,000,000.00 393,000,000.00
19,125,042.09
5,574,531.38
5,524,361.12
9,759,466.76
7,850,000.00
7,850,000.00
17,892,997.84
26,075,967.21
1,775,255.80
97,691,796.97
48,372,199.44
37,834,873.89
8,221,363.64
15,087,157.86
2,515,731,223.41 3,250,414,922.02 1,528,593,110.35

6.1
1,500,000,000.00
6.1 และ 22 325,631,865.40
23
567,363,725.00
6.1 และ 24 101,044,663.17
12,871,450.16
2,506,911,703.73
6,538,935,219.80

2,160,000,000.00 717,200,000.00 1,489,600,000.00
344,346,709.63 131,137,800.12 136,712,331.50
568,124,486.94 232,555,659.00 226,806,366.60
97,997,309.08
60,183,333.20
68,033,333.20
6,777,348.16
7,564,348.16
14,138,450.16
3,184,606,955.81 1,147,854,140.48 1,928,716,379.46
5,700,338,179.22 4,398,269,062.50 3,457,309,489.81
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

9
ษัท จีเทีีอฟพี
ทีกััจําดกัด(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
ษัทย่อษัยั ทย่่อย
บริิษััท จีีบริ
เอฟพีี
จำำ�
และบริิ
งบแสดงฐานะการเงิน น
งบแสดงฐานะการเงิิ
ณ วัันที่่
ธัันธัวาคม
2564
ณ วั� 31
นที� 31
นวาคม 2564

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที�
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

25

26

26

1,400,000,000.00

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

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

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

140,000,000.00
12,630,881,352.04
10,714,871.42
14,560,417,223.46
124,740,657.26
14,685,157,880.72
21,224,093,100.52
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

140,000,000.00
1,280,703,051.74
3,199,524,051.74
3,199,524,051.74
7,597,793,114.24
-

140,000,000.00
1,564,585,883.15
3,483,406,883.15
3,483,406,883.15
6,940,716,372.96
-

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเบริ
อฟพีี
จำำท�ี กัั
และบริิ
ษัท จีเทีี
อฟพี
จําด
กัด(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
ษัทย่ อยษััทย่่อย
งบกำำ�งบกํ
ไรขาดทุุนเบ็็
ดเสร็็
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็
จ จ
สำำ�หรัับปี
วาคม
สํ าีสิ้้หรั� นสุุ
บปี สิดวัั
�นสุ ดนที่่
วันที� 31
� 31 ธัธัันนวาคม
2564 2564

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื�น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รายการที�ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

10
11
12

29.1

2564

งบการเงินรวม

2563

13,780,567,842.17 14,494,832,738.74
(12,707,915,854.52) (12,361,495,111.52)
1,072,651,987.65 2,133,337,627.22
310,251,349.45
441,502,811.81
37,776,945.57
56,614,915.68
(7,328,372.88)
(11,100,639.21)
(578,712,855.98)
(474,929,957.43)
(758,939,773.99)
(848,301,508.05)
75,699,279.82 1,297,123,250.02
227,139,329.87
354,915,197.27
(70,201,368.41)
(91,029,906.79)
232,637,241.28 1,561,008,540.50
(21,736,666.08)
(204,015,527.49)
210,900,575.20 1,356,993,013.01

10

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,853,447,994.42
(6,568,792,092.46)
284,655,901.96
104,433,486.87
144,140,051.32
2,938,319.47
(21,364,415.53)
(224,570,507.72)
(279,102,862.86)
11,129,973.51
(50,907,932.57)
(39,777,959.06)
5,739,011.17
(34,038,947.89)

6,559,407,504.57
(5,785,023,630.58)
774,383,873.99
84,769,827.00
491,399,025.00
335,279,397.62
21,928,213.52
(625,360.22)
(116,166,415.28)
(301,420,895.67)
1,289,547,665.96
(68,968,694.64)
1,220,578,971.32
(108,079,159.73)
1,112,499,811.59

19,278,199.00
(3,666,212.03)
2,660,589.30
18,272,576.27
229,173,151.47

1,356,993,013.01

1,099,595.60
(219,919.12)
879,676.48
(33,159,271.41) 1,112,499,811.59

การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

209,344,400.87
1,556,174.33
210,900,575.20

1,351,726,966.66
5,266,046.35
1,356,993,013.01

(34,038,947.89) 1,112,499,811.59
(34,038,947.89) 1,112,499,811.59

การแบ่งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

227,584,761.08
1,588,390.39
229,173,151.47

1,351,726,966.66
5,266,046.35
1,356,993,013.01

(33,159,271.41) 1,112,499,811.59
(33,159,271.41) 1,112,499,811.59

0.17

1.08

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
ส่ วนของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

23
29.2

30
(0.03)

0.89

177

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

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

จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
11,553,004,664.30
1,351,726,966.66
1,351,726,966.66
(250,711,480.00)
12,654,020,150.96
209,344,400.87
18,240,360.21
227,584,761.08
(250,723,560.00)
12,630,881,352.04

ยังไม่ ได้
จัดสรร
10,495,921.05
90,469.93
10,586,390.98
128,480.44
10,714,871.42

13,482,321,585.35
1,351,726,966.66
1,351,726,966.66
90,469.93
(250,711,480.00)
14,583,427,541.94
209,344,400.87
18,240,360.21
227,584,761.08
128,480.44
(250,723,560.00)
14,560,417,223.46

รวม

รวม

130,126,145.89 13,612,447,731.24
5,266,046.35 1,356,993,013.01
5,266,046.35 1,356,993,013.01
90,469.93
(790,469.93)
(790,469.93)
(8,600,975.00) (259,312,455.00)
126,000,747.31 14,709,428,289.25
1,556,174.33
210,900,575.20
32,216.06
18,272,576.27
1,588,390.39
229,173,151.47
128,480.44
(2,848,480.44)
(2,848,480.44)
(250,723,560.00)
124,740,657.26 14,685,157,880.72

ส่ วนได้ เสี ยที�
ไม่ มีอํานาจควบคุม

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

27.1

27.2

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

ทุนที�ออก
และชําระแล้ ว

องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่ อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

(หน่ วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนตํ�าจากการซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

กําไรสะสม

ัท จีเอฟพี
ี จํา�กัดกัั(มหาชน)
และบริ ษัทย่และบริิ
อย
บริิษััท จีีบริเษอฟพีี
ทีีทจำำ
ด (มหาชน)
ษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี
ย
�
นแปลงส่
ว
นของผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
าหรัีสิ้้
บปี� นสุุ
สิ�นสุดวัั
ดวันทีนที่่
� 31 � ธั31
นวาคม
สำำ�หรััสํบปี
ธััน2564
วาคม 2564
งบการเงิิ
งบการเงินรวมนรวม

178
การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

12

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สํ าหรับปี สิ�นยสุนแปลงส่่
ดวันที� 31 ธันว
วาคม
2564 ถืือหุ้้�น
งบแสดงการเปลี่่�
นของผู้้�
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุงบการเงิ
ดวัันที่่
� 31 ธััจนการ
วาคม 2564
นเฉพาะกิ
งบการเฉพาะกิิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

27.2

27.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนทีอ� อก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

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

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
จัดสรร
140,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00

702,797,551.56
1,112,499,811.59
1,112,499,811.59
(250,711,480.00)
1,564,585,883.15
(34,038,947.89)
879,676.48
(33,159,271.41)
(250,723,560.00)
1,280,703,051.74

(หน่ วย : บาท)
รวม

2,621,618,551.56
1,112,499,811.59
1,112,499,811.59
(250,711,480.00)
3,483,406,883.15
(34,038,947.89)
879,676.48
(33,159,271.41)
(250,723,560.00)
3,199,524,051.74
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

บริิษััท จีีบริ
เอฟพีี
ทีี จำำที�จํากัักัด
(มหาชน)
ษทั จีเอฟพี
ด (มหาชน)
และบริและบริิ
ษทั ย่ อย ษััทย่่อย
งบกระแสเงิิ
งบกระแสเงินสดนสด
สำำ�หรัับปี
ีสิ้้บ� นสุุ
ธัันวาคม
สํ าหรั
ปี สิ�นดสุ ดวััวันนที่่
ที� 31� 31
ธันวาคม
2564 2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
ค่าเสื� อมราคา-สิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าเสื� อมราคา-อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ค่าเสื� อมราคา-ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื� อมราคา-สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น-ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ขาดทุนจากมูลค่าการทําลายสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
กําไรจากการแลกเปลี�ยนอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นค่าใช้จ่าย
โอนกลับขาดทุนจากการประเมินราคาที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์เสี ยหายและเสื� อมสภาพ
กําไรจากการปรับปรุ งสัญญาเช่า
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพนั ธ์
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่ วนที�รับรู ้เป็ นรายได้
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายการกําไร(ขาดทุน)ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นในสิ นค้าคงเหลือของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี� สินดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

2563

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

13

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

210,900,575.20

1,356,993,013.01

(34,038,947.89) 1,112,499,811.59

503,108,805.80
6,379,374.82
683,497,600.29
26,211,893.90
14,559,389.54
874,999.30
(1,691,885.10)
2,411,298.38
1,248,644.00
50,797,793.52
1,503,068.00
(954.22)
14,205,939.92
(400.00)
(55,316,388.59)
2,367,816.24
(840,184.67)
21,672,886.93
47,864,253.00
(10,759,466.76)
(1,787,401.00)
58,789,318.63
11,412,049.78
21,736,666.08
(227,139,329.87)
(9,145.35)
1,381,997,217.77

566,450,082.34
6,382,051.91
711,913,630.94
26,039,051.78
15,768,110.22
1,261,399.72
(2,367,194.43)
(2,064,039.07)
2,049,317.65
85,108,738.32
22,210,685.32
(3,333,160.01)
5,229,533.62
(32,254.28)
55,684.07
14,344,931.60
43,399,362.00
(9,173,147.54)
(3,916,686.23)
79,478,917.27
11,540,984.52
204,015,527.49
(354,915,197.27)
2,853,888.86
2,779,293,231.81

7,755,804.70
7,749,998.22
137,233,743.58 139,649,863.09
7,653,156.84
7,653,156.84
1,450,018.44
2,494,285.89
(1,684,171.45)
(2,360,040.49)
(400.00)
(119,999.00)
450,199.68
(1,731,065.99)
599.00
4,585,407.43
603,954.32
24,265.88
22,199,421.75
835,006.22
(104,433,486.87) (84,769,827.00)
(491,399,025.00)
16,866,187.00
16,052,402.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
(276,905.65)
(372,762.76)
43,692,085.18
62,502,079.18
4,504,956.88
4,194,484.29
(5,739,011.17) 108,079,159.73
88,387,204.34 877,717,200.12

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
บริิษััท จีีเอฟพีี
จำำ�ทกััี จํด
และบริิ
บริษทั จีทีีเอฟพี
ากัด(มหาชน)
(มหาชน) และบริ
ษทั ย่ อยษััทย่่อย
งบกระแสเงิิ
งบกระแสเงินนสดสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุ ดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที�หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี� สินดําเนิ นงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
หนี� สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับในเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที�ไม่หมุนเวียน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที�ไม่หมุนเวียน
เงินสดจ่ายในการซื� ออสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื� อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายในการซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เพิ�มขึ�นในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

2563

14

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(66,149,809.52)
(267,950,090.30)
(31,865,109.42)
3,548,483.79
(19,500,315.39)
14,259,136.26

173,809,725.22
(330,125,381.80)
107,663,908.45
446,297.04
(14,037,913.31)
(10,987,736.57)

(163,962,346.99) 130,792,762.91
(167,135,248.17) (169,823,762.69)
940,249.58
(12,345,915.02) (13,910,331.94)
(183,458.04)
(588,450.00)

(58,646,258.17)
(17,892,997.84)
(13,763,622.62)
(29,346,815.94)
15,000,000.00
(1,267,000.00)
908,422,818.62
1,787,401.00
16,594,848.91
(121,377,417.83)
805,427,650.70

(7,462,567.88)
(3,690,589.43)
4,648,465.67
(26,721,386.06)
1,000,000.00
(1,877,429.22)
2,671,958,623.92
3,916,686.23
(126,339,068.88)
2,549,536,241.27

397,595,737.01 (146,454,232.41)
(1,775,255.80)
(209,646.00)
(6,865,794.22)
1,983,786.29
(10,017,299.00) (11,405,685.40)
(787,000.00)
(756,610.00)
123,850,873.69 667,345,030.88
276,905.65
372,762.76
16,594,848.91
(54,217,940.52)
(2,415,181.58)
86,504,687.73 665,302,612.06

104,433,486.87
84,769,827.00
(2,720,000.00)
(700,000.00)
(539,068,086.17) (609,141,092.72)
80,780,836.30
104,113,553.00
(1,242,274,504.48) (1,566,644,683.98)
(61,606,033.66)
(38,681,459.76)
69,693,876.82
7,444,010.65
(6,000.00)
(30,000.00)
(4,813,186.20)
(824,581.44)
(11,735,012.77)
(48,139,287.54)
(1,607,314,623.29) (2,067,833,714.79)

104,433,486.87
84,769,827.00
491,399,025.00
(2,720,000.00)
(700,000.00)
(191,449.10)
120,000.00
(505,097,396.98) (702,827,948.53)
(32,443,202.20) (15,432,435.24)
2,973,290.66
1,878,950.46
(1,815,622.93)
(505,823.09)
(11,095,152.77) (55,112,056.07)
(445,764,597.35) (196,601,909.57)

181

182

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

15
ษทั จีเทีีอฟพี
(มหาชน) และบริ
ษทั ย่ อษั
ย ั ทย่่อย
บริิษััท จีีเบริ
อฟพีี
จำำ�ทีกััจําดกัด(มหาชน)
และบริิ
งบกระแสเงินนสด
งบกระแสเงิิ
สด
สำำ�หรัับปี
วาคม
สําีสิ้้หรั� นสุุ
บปี ด
สิ�นวัั
สุ ดนที่่
วันที� 31
� 31 ธัธัันนวาคม
25642564

2564

งบการเงินรวม

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�นในเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับในเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับในเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในหนี� สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายเงินปั นผลของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

40,000,000.00
1,890,000,000.00 3,800,000,000.00 1,790,000,000.00 3,800,000,000.00
(1,320,000,000.00) (3,930,000,000.00) (1,320,000,000.00) (3,930,000,000.00)
30,000,000.00
248,500,000.00
137,000,000.00
(88,000,000.00)
(88,000,000.00)
347,000,000.00
318,600,000.00
107,000,000.00 318,600,000.00
(200,000,000.00) (200,000,000.00) (72,400,000.00) (72,400,000.00)
(30,933,510.99)
(30,731,002.26) (10,029,318.00) (10,029,318.00)
(58,685,674.81)
(80,050,884.50) (43,596,879.71) (63,074,046.41)
(250,723,560.00) (250,711,480.00) (250,723,560.00) (250,711,480.00)
(8,600,975.00)
577,157,254.20 (381,494,341.76) 279,250,242.29 (207,614,844.41)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(224,729,718.39) 100,208,184.72
1,187,463,372.17 1,087,255,187.45
962,733,653.78 1,187,463,372.17

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี�
- ซื� อสิ นทรัพย์ชีวภาพซึ� งยังไม่ได้จ่ายชําระ
- จําหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพซึ�งยังไม่ได้รับชําระ
- ซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ� ึงยังไม่ได้จ่ายชําระ
- ค่าเสื� อมราคาสําหรับส่ วนที�โอนเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
- ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรับรู ้เป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�นเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็ นลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือ
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
- โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การได้มาซึ� งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงหนี� สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

76,540,639.20
3,004,515.00
5,436,591.10
65,918,059.87
22,806.40
2,743,782.10
182,109,478.72
237,589.84
5,092.08
39,075,691.75
44,759,135.00
8,738,395.75
62,648,796.65
491,429.62
658,526.01

55,167,152.41
1,881,580.00
51,844,775.18
59,276,314.02
17,626.08
701,667.44
143,369,307.45
282,971.87
2,889.00
23,005.00
8,370,708.23
1,104,534.47
-

(80,009,667.33)
335,104,708.82
255,095,041.49

261,085,858.08
74,018,850.74
335,104,708.82

2,049,837.31
23,581.42
55,329,506.65
-

38,673,718.76
208,813.98
3,923,453.83
-
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริิษั
สํั ทาหรัจีีเบอฟพีี
ปี สิ้นสุทีีดจำำวั�นกััทีด่ 31(มหาชน)
ธันวาคมและบริิ
2564 ษััทย่่อย

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุ ดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1.1. ข้้อข้มููอลมูทั่่�ลวทัไปว่ ไป
บริ ษทั จี เอฟพีที จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบี ยนนิ ติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน
2524 และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ายไก่สด
ชําแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และธุ รกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
2.2. เกณฑ์์
เกณฑ์กการจัั
ารจัดทำ
ดทํำ�างบการเงิิ
งบการเงินน
2.1 งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย
2.2 งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ ราคาทุ นเดิ ม เว้นแต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่น ใน
นโยบายการบัญชี
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี และตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2563) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การ
นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น รวมถึ งกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิ น (ใหม่) ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้น
ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
การปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปรับปรุ งคํา
นิ ยามและข้อกําหนดทางการบัญชี ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับ ปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
เมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและ
การรายงานจํา นวนเงิ น ที่ เกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่า ใช้จ่า ย การประมาณและ
ข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการประมาณการรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประมาณการ การใช้สิทธิ เลื อกซื้ อหรื อสิ ทธิ เลื อกในการขยายอายุสัญญา รวมถึ ง
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าด้านผูใ้ ห้เช่า ว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ า
เงินทุนฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา
ว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่ าดังกล่าว
แล้วหรื อไม่
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ ยวกับปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ล ยพิ นิจในการประมาณมู ลค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ ของสิ นค้าคงเหลื อ โดยจํานวนเงิ นที่ ค าดว่าจะ
ได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
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สิ นทรัพย์ชีวภาพ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทํา
การประมาณมาตรฐานผลผลิ ตที่คาดว่าจะได้รับและมูลค่าคงเหลื อเมื่อครบกําหนดอายุการให้ผลผลิ ต
ของไก่พ่อแม่พนั ธุ์ และต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้น โดยฝ่ ายบริ หาร
จํา เป็ นต้อ งสอบทานมูล ค่า คงเหลื อของไก่ป่ ู ย่า พัน ธุ ์แ ละไก่พ ่อแม่พ นั ธุ ์ที่มีก ารกํา หนดมูล ค่า
คงเหลื อ ณ วันเริ่ มให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยน
มูลค่าคงเหลือใหม่ ในการนํามาคํานวณค่าเสื่ อมราคาของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ค่าความนิยมในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ ัน รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
คดีความ
หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
ประเภทรายการใหม่่
3.3. รายการจัั
รายการจัดดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ได้มี การจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้ส อดคล้องกับการนํา เสนองบการเงิ นสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธัน วาคม 2564 ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรเบ็ด เสร็ จ รวมสํา หรั บ ปี หรื อ ส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ ้น ตามที่
รายงานไปแล้ว โดยประกอบด้วยรายการดัง ต่ อไปนี้
(หน่วย : บาท)
หลังการ
จัดประเภทใหม่

ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
เพิ่ม(ลด)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้จากการขาย
14,471,022,678.07 23,810,060.67 14,494,832,738.74
รายได้อื่น
465,540,198.36 (24,037,386.55) 441,502,811.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
475,157,283.31 (227,325.88) 474,929,957.43
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ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

รวม
4.4. เกณฑ์์
เกณฑ์กการจัั
ารจัดทำ
ดทํำ�างบการเงิิ
งบการเงินนรวม

4.1 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่ อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ

ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจําหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์และจําหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์และจําหน่ายลูกไก่

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
99.99 99.99
99.99 99.99
98.3273 98.2873
99.99 99.99
99.99 99.99

4.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุ มของบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้นเมื่ อบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษทั นั้น
เพื่อให้ได้ม าซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษ ทั ย่อย งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
4.3 งบการเงิ นรวมจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันสํ าหรั บรายการบัญชี ที่ เหมื อนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
4.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
5.5. สรุุ
สรุปปนโยบายการบัั
นโยบายการบัญญชีีที่่
ชีท�สำี่ส�ำ คััาํ คัญญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจําไม่เกิน 3 เดื อน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ ง
ถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
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5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชําระ โดยรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วย
จํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้าน
การจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย
(Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้ ใน
การพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ลูกหนี้ การค้าจะถู กจัดกลุ่ มตามวันที่ ครบ
กําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุ นด้านเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมี การปรับเพื่อสะท้อนข้อมู ลปั จจุบนั และข้อมู ลการคาดการณ์ ใน
อนาคต ผลขาดทุ น จากการด้อยค่าบันทึ ก ในกําไรขาดทุ น ภายใต้ค่ าใช้จ่ายในการบริ หาร และ
ลูกหนี้จะต้องถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
5.3 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภท ดังนี้
- สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่ าภายหลังด้วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
(FVOCI) หรื อผ่านกําไรขาดทุน (FVPL)
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ในการรั บ รู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรก กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องวัดมู ล ค่าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ
หนี้ สินทางการเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวก
หรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้ สินทางการเงิ นนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน
ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจ (Business Model) ของ
กลุ่ มบริ ษ ัท ในการจัดการสิ นทรั พย์ท างการเงิ นและลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสั ญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่าตราสารหนี้ สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ้ นอยู่กบั การจัดประเภท
ตราสารหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั
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- ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถื อครองสิ นทรัพ ย์ท างการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่มีวตั ถุ ป ระสงค์ก ารถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นเพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญญา และข้อกําหนดตามสั ญญาของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงินซึ่ งทําให้เกิ ดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อ
ของเงิ นต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณ
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรง
ในกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตาม
โมเดลธุ รกิ จที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรั บ กระแสเงิ นสดตามสั ญ ญาและเพื่ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ น
การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ การเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุน
จากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู ้ในกําไรขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
กําไรหรื อขาดทุ นสะสมที ่เคยรับ รู ้รายการในกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื ่น จะต้องจัด ประเภท
รายการใหม่เข้ากําไรขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดย
ใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงในกําไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุน ตัด จํา หน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัด มูล ค่า ด้ว ยมูล ค่า ยุติธ รรมผ่า นกํา ไรขาดทุน
กําไรขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไรขาดทุน ในรอบระยะเวลา
ที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุน
การวัดมู ลค่าของตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภท
ของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรื อการวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกําไรขาดทุนในภายหลัง
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เงินปั นผลที่ได้รับ จากเงินลงทุนจะรับ รู ้ในกําไรขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่น
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้
เป็ นกําไร(ขาดทุ น )อื่ น ในกําไรขาดทุ น รายการขาดทุ น จากการด้อยค่า (และการกลับรายการ
ขาดทุ นจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วดั มู ลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหาก
จากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อ
ตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา
- หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ให้กบั กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรื อเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกาํ หนดได้
นั้น เครื่ องมื อทางการเงิ นนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สิ นทางการเงิ น เว้นแต่ว่าการชําระนั้น
สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสารทุนที่คงที่ และ
เปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญา
ไปได้ เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม กลุ ่มบริ ษ ทั จัดประเภทรายการหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูล ค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการ และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน ยกเว้น
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สาํ หรับการป้ องกันความเสี่ ยง
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การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น การซื้ อ
หรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั
ตกลงที่จะซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่
จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้ นสุ ดลง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ค่า เผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นของตราสารหนี้ ท้ งั หมด
ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณี ที่ค วามเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ไ ด้เพิ่ม ขึ้ น อย่า งมีน ัย สํา คัญ นับ ตั้ง แต่
การรับ รู ้ รายการเริ่ มแรก บริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นโดยพิจารณา
จากการผิดสัญ ญาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นใน 12 เดื อนข้า งหน้า ในขณะที่ หากความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต
ของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก บริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้ว ยจํา นวนเงิ น ที ่เท่า กับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุที่เ หลื อ อยู่ข อง
เครื่ องมือทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัดจําหน่ ายออกจากบัญ ชี เมื่ อกิ จการคาดว่าจะไม่ ได้รับ คื น
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
5.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย
ราคาทุนคํานวณ ดังนี้
-

สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์ แสดงตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
สิ นค้าระหว่างผลิต แสดงตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
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ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่ต้ งั และสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิ ตที่ ผลิ ตเอง ต้นทุ นสิ นค้าได้รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วย
ประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
5.6 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ การจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์ชี วภาพ) ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในกําไรขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่า ดังนี้
- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน ได้แก่ ไข่เชื้ อ งานระหว่างฟั ก และงานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้ อ
แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะ
ตํ่ากว่า เนื่องจากมีวงจรการเลี้ยงสั้น
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- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์และงานระหว่างเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) เนื่องจากสิ นทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้มีวงจรการเลี้ยงสั้นและกรณี สินทรัพย์
ชีวภาพที่เป็ นพันธุ์สัตว์ไม่สามารถหาราคาตลาดหรื อมูลค่าเพื่อกําหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปั จจุบนั
สําหรับสิ นทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้และไม่สามารถกําหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์น้ นั ได้อย่างน่าเชื่ อถือเนื่ องจาก
มีความไม่แน่นอนอันเกิดจากปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็ นต้น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ชี วภาพ และในช่ วงการเจริ ญเติ บโต เช่ น ต้นทุ นลู กสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลี้ ยงอื่ น
เป็ นต้น
การคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ชีวภาพที่ให้ผลิ ตผล เช่ น ไก่ปู่ย่าพันธุ์ และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
คํานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภท
5.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรื ออาคารหรื อส่ วนควบอาคารหรื อทั้งที่ดินและ
อาคารที่ ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์ จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมู ลค่าของสิ นทรั พย์
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้
ในการบริ หารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมู ลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคารชุด
อาคารโรงงาน

20 ปี
20 ปี

ค่ า เสื่ อ มราคารวมอยู่ใ นการคํา นวณผลการดํา เนิ น งานและไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ในกําไรขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน
ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชี ของที่ดิน
และอาคาร
5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่
เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน และคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

20 ปี
20 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
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กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่น
หรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรขาดทุน
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ต้น ยางพาราระหว่างเพาะปลู ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ชี วภาพ เพื่ อประโยชน์ สํ า หรั บ การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมอาคารโรงเรื อน บริ ษทั ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และรับรู ้
เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย การปรับสภาพพื้นที่ การปรับหน้าดิน การปลูก การปราบวัชพืชและการใส่ ปุ๋ย ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกระทัง่ ต้นยางพาราอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ตาม
ความประสงค์ ซึ่ งใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี และจะเริ่ ม ตัดจําหน่ ายหลังจากต้นยางพารา
พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์
5.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ของสิ นทรั พย์น้ ัน ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ ในกําไรขาดทุ นโดยวิธีเส้ นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะ
สะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์
นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมบัญชี

5 ปี

5.10 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ ม ต้นของสัญ ญา กลุ ่ม บริ ษ ทั ประเมินว่าสัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็ นการให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
จากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อ
ก่ อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิ ดขึ้น และประมาณการต้น ทุน ที ่จ ะ
เกิ ดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ า
ที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่าย
ชําระ ณ วันที่ สั ญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ซึ่ งคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสั ญญาเช่ าหากอัต รานั้ น
สามารถกํา หนดได้ทุ ก เมื่ อ แต่หากอัตรานั้นไม่ส ามารถกําหนดได้ทุก เมื่อ กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้องใช้
อัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชําระคงที่ รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที่ ข้ ึ นอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมู ลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื อ
อัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
- จํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
หรื อสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่านั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้ อ และ
- การจ่า ยชําระค่าปรับ เพื่อการยกเลิ ก สัญญาเช่ า หากมีค วามแน่น อนอย่างสมเหตุส มผลว่า
กลุ่มบริ ษทั จะยกเลิ กสัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิด
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วธิ ี เส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ด
อายุก ารใช้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ห รื อวัน สิ้ นสุ ดอายุสั ญ ญาเช่ าแล้วแต่ วนั ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่กลุ่มบริ ษทั
เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ
เลื อกซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึ ง
วันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า หรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละ
ประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า ดังต่อไปนี้
ที่ดิน

3 - 20 ปี บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 3 - 12 ปี บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
อาคารสํานักงาน
2 - 3 ปี บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญา
หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าต้องมี ก ารวัดมู ลค่าใหม่เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงจํานวนเงิ นที่ค าดว่า
จะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- กลุ่มบริ ษทั เปลี่ ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลื อก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่อหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดย
การปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มี
มูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมี การลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมู ลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรขาดทุน
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สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
กลุ่ มบริ ษ ทั อาจเลื อกที่ จะไม่รับ รู ้สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าสําหรั บ
สัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิ งมี มูลค่าตํ่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาเช่ า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่ ม บริ ษ ทั พิ จารณาเมื่ อเริ่ ม แรกว่าแต่ละสั ญญาเช่ าเป็ นสั ญญาเช่ าเงิ นทุ นหรื อสั ญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงาน ในการจําแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่า
มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่ าดังกล่าว
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรั พย์ที่ให้เช่ าตามสัญญาเช่ าเงิ นทุนบันทึ กเป็ นลู กหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่า
ปั จจุ บนั ของจํานวนเงินที่ จ่ายตามสัญญาเช่ า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลู กหนี้ เบื้องต้นกับมู ลค่า
ปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงิ นค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุ
ของสัญญาเช่ าโดยใช้วิธี เงิ นลงทุ นสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ทุ กงวด ต้นทุ นทางตรง
เริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจาก
รายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วน
อสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ข องกลุ่ม บริ ษ ทั ซึ่ ง มี ล กั ษณะคล้า ยคลึ ง กัน รายได้ค่า เช่ า (สุ ท ธิ จาก
สิ่ งตอบแทนจู งใจที่ ไ ด้จ่ายให้แก่ ผู เ้ ช่ า ) รับรู ้ ดว้ ยวิธีเส้ นตรงตลอดช่ วงเวลาการให้เช่ า
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5.11 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขต้องนํามารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่
จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
5.12 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการรวมธุ รกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ที่ได้มา โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิดขึ้น และขาดทุน
จากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
5.13 การด้อยค่าสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อยค่ าเมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ตํ่ากว่ามู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนซึ่ งยัง
ไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คาํ นึงว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนทันที
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การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถู กคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงิ นได้ที่
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดที่สินทรัพย์น้ ัน
มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ
ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรขาดทุนทันที
5.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่า ย
เมื่ อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
- กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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- กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้
ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
- ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
- ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถู กรับรู ้ท้ งั จํานวนในกําไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลด
ขนาดโครงการ
5.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ ม บริ ษทั จะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สิ นเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ข องการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน
และจํานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่ จะได้รับคื นบันทึกเป็ น
สิ นทรัพ ย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่ อการได้รับคื นคาดว่าจะได้รับอย่างแน่ นอนและเมื่ อได้จ่ายชําระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.16 การรับรู ้รายได้
- รายได้จากการขายและให้บริ การ รับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่
ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ รายได้จากการขายและให้บริ การ แสดงตาม
มูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าและบริ การที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักส่ วนลด โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปั นผลรับรับรู ้รายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
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5.17 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
การได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
5.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับ
หนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับ ภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
5.19 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึ่ งไม่ได้
คํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
5.20 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่ มี มู ล ค่ าเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ บั น ทึ ก โดยแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ
วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนสําหรับปี
5.21 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้
การควบคุ มเดี ยวกันกับกลุ่ มบริ ษทั นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอาํ นาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคล
ดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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5.22 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงานธุ รกิ จ
เป็ นส่ วนธุ รกิจที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ งแตกต่างไปจาก
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
5.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูล ค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องใน
การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง
กําหนดให้ ตอ้ งวัดมู ล ค่าด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มีตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องสําหรั บ
สิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ที่มีล กั ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที ่มี
สภาพคล่อ งได้ กลุ ่ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่
เหมาะสมกับ แต่ ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข อ้ มูล ที ่ส ามารถสัง เกตได้ที ่เกี ่ย วข้อ งกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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6.6. รายการธุุ
รายการธุ รรกิกิิจจกักัับบกิกิิจจการที
การที่่่เ�เกีกี่่่ย�ยวข้
วข้้อองกั
งกัันน
บริ ษ ทั มี ร ายการบัญ ชี ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ บริ ษ ทั ย่อ ยและกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน โดยมี ผู ถ้ ื อ หุ ้น
กลุ่ม เดียวกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จโดยสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด

-

-

3,100.13
2,360.00
1,164,570.00
11,248,556.84

380.00
1,204,975.00
7,540,621.71

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด 73,792,415.00
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
111,094,271.69

87,467,237.00
185,681,128.30

73,792,415.00
8,160,000.00

87,467,237.00
8,775,000.00

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

11,335,804.00
4,888,121.06
84,997,444.59
86,743,400.76
14,495,808.00
444,384.00
387,791,649.10

15,169,874.00
3,680,097.88
36,529,310.75
39,854,825.28
174,264.00
368,556,737.21

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

-

-

445,697.80
543,180.58
170,575.01
306,715.50
79,351.20

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

14,741,838.76
3,497,547.50

11,876,958.65
4,783,857.50

11,916,805.46
413,112.00

9,399,869.40
432,328.00

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

84,997,444.59 36,529,310.75
86,743,400.76 39,854,825.28
14,495,808.00
444,384.00
174,264.00
281,052,039.32 181,546,613.74
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้อื่น (ต่อ)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํากัด
รวม

110,962.67
377,304.50
18,727,653.43

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

110,962.67
6,473.50
13,992,873.72

124,206.49
3,531.00
11,101,208.16

-

-

2,285,864.35

2,376,234.77

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

6,277.52
6,277.52

915.00
915.00

2,285,864.35

2,376,234.77

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
รวม

4,801,005.03
282,602,700.80
44,791,471.02
7,287,910.72
339,483,087.57

5,071,327.71
300,636,987.26
46,907,902.62
7,622,987.08
360,239,204.67

เงินมัดจําจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
รวม

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

-

-

360,841,401.38
173,284.00

6,406,660.39
102,977.00

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

66,234.37
7,636,320.00

7,999.32
37,223,394.07

66,234.37
7,636,320.00

7,999.32
36,651,432.60

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

975,840.00
8,678,394.37

987,586.44
38,218,979.83

368,717,239.75

43,169,069.31

เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด

เจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด

4,801,005.03
5,071,327.71
104,091,335.79 109,960,549.23
25,120,952.93 26,125,791.05
134,013,293.75 141,157,667.99
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

-

-

385,295.48
60,183.74
1,629,378.36
15,047.40

407,682.88
120,119.84
118,521.22
-

2,009.54
2,009.54

-

2,009.54
2,091,914.52

646,323.94

-

-

1,083,973.59
4,493.50
315,821.93

1,101,988.84
6,611.10
189,549.18

566,334.89
566,334.89

611,655.57
611,655.57

135,068.98
1,539,358.00

157,342.35
1,455,491.47

เงินรับล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
รวม

-

-

25,000.00
25,000.00

25,000.00
25,000.00

เงินมัดจํารับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด

-

-

140,000.00
25,000.00

140,000.00
25,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

165,000.00

165,000.00

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
รวม

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
รวม

4,832,308.91
272,642,486.31
45,370,312.41
7,498,588.09
330,343,695.72

หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด
รวม
สุ ทธิ

(210,654.18)
(203,926.94)
(13,489,766.22) (13,039,602.09)
(1,296,156.24) (1,197,133.64)
(241,167.24)
(233,465.54)
(15,237,743.88) (14,674,128.21)
315,105,951.84 329,860,697.53

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี ต้นปี
หัก ส่ วนที่รับรู ้ระหว่างปี
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้ภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

5,036,235.85
285,199,090.21
46,567,446.05
7,732,053.63
344,534,825.74

68,033,333.20 75,883,333.20
7,850,000.00 7,850,000.00
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
68,033,333.20 75,883,333.20
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
60,183,333.20 68,033,333.20

-

-

4,832,308.91
106,259,608.90
25,245,386.47
136,337,304.28

5,036,235.85
110,669,602.43
25,607,294.07
141,313,132.35

(210,654.18)
(203,926.94)
(4,555,472.64) (4,409,993.53)
(433,377.34)
(361,907.60)
(5,199,504.16) (4,975,828.07)
131,137,800.12 136,337,304.28

68,033,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
68,033,333.20
(7,850,000.00)
60,183,333.20

75,883,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
75,883,333.20
(7,850,000.00)
68,033,333.20

30,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00

30,000,000.00
30,000,000.00
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ต่อ)
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
จัดประเภทมาจากเงินกูย้ มื ระยะยาวบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

137,000,000.00
(88,000,000.00)

-

137,000,000.00
(88,000,000.00)

-

49,000,000.00

-

49,000,000.00

-

38,500,000.00
-

-

-

-

38,500,000.00

-

-

-

73,000,000.00
-

-

-

-

73,000,000.00

-

-

-

160,500,000.00

-

109,000,000.00

30,000,000.00

1,882,600,000.00 1,636,400,000.00 1,882,600,000.00 1,636,400,000.00
107,000,000.00
318,600,000.00 107,000,000.00
318,600,000.00
(72,400,000.00) (72,400,000.00) (72,400,000.00) (72,400,000.00)
1,917,200,000.00 1,882,600,000.00 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00
(1,200,000,000.00) (393,000,000.00) (1,200,000,000.00) (393,000,000.00)
717,200,000.00

1,489,600,000.00

717,200,000.00

1,489,600,000.00

225,000,000.00
102,000,000.00
(23,000,000.00)

249,500,000.00
(24,500,000.00)

-

-

57,000,000.00

-

361,000,000.00
(75,000,000.00)

225,000,000.00
(103,000,000.00)

286,000,000.00

122,000,000.00

-

-

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

เงินกูย้ มื ระยะยาว (ต่อ)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
605,400,000.00 708,500,000.00
เพิม่ ขึ้น
138,000,000.00
ลดลง
(104,600,000.00) (103,100,000.00)
จัดประเภทไปเงินกูย้ มื ระยะยาวกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อย
(57,000,000.00)
รวม
581,800,000.00 605,400,000.00
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(85,000,000.00) (57,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี
496,800,000.00 548,400,000.00
รวมส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,360,000,000.00 553,000,000.00 1,200,000,000.00 393,000,000.00
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
1,500,000,000.00 2,160,000,000.00 717,200,000.00 1,489,600,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคืนเมื่อทวงถามคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.90 ต่อปี และร้ อยละ
1.40 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและครบกําหนดชําระภายใน 1 เดื อน คิดดอกเบี้ ย
ในอัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุ คคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดภายในปี 2565 ปี 2567 และปี 2571 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนด
ภายในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
กําไรขาดทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการ
กําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ราคาทุน

-

- 412,724,347.38 367,808,940.84
- 3,867,126,580.81 3,456,948,116.15
5,220,951.00
5,935,098.00
22,509,806.71
24,245,014.00
- 491,399,025.00
6,430,311.50
3,601,362.07

อัตราร้อยละ 0.90-1.40 ต่อปี

-

-

467,835.63

427,660.26

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 5,133,209,873.50 6,110,985,563.35 1,774,323,658.20 1,962,164,511.70
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 462,850,578.15 294,332,895.27 436,773,996.10 259,565,650.31
ราคาตามสัญญา
25,117,408.45
23,175,105.05
22,090,318.40
20,148,015.00
ราคาทุนและราคาตลาด
172,991,072.99 169,989,101.60 130,811,172.99 123,844,451.60
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
104,433,486.87
84,769,827.00 104,433,486.87
84,769,827.00
ราคาทุน
10,733,183.57
870,387.41
933,386.00
870,387.41

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 1,833,928,599.84 1,598,114,340.80 1,440,811,116.26 1,098,766,763.76
ซื้ อสิ นค้า
ราคาทีต่ กลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,771,348,882.27 2,736,908,933.63
รายได้ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
600,000.00
600,000.00
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
17,944,584.44
26,560,204.43
2,507,922.56
3,072,307.96
ค่าใช้จ่ายอื่น
7,820,118.05
7,968,094.79
2,105,192.27
2,211,472.29
ราคาทุนและราคาตลาด
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
21,253,546.72
21,242,171.01
7,144,374.24
7,144,374.24
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
10,874,230.36
10,849,917.12
4,485,961.93
4,159,157.62
อัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี
รายการบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
กําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้าต้นทุน
สิ นทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง

อัตราร้อยละ 1.00-5.50 ต่อปี

55,074,386.20

73,387,785.73

40,245,786.34

55,983,287.38

อัตราร้อยละ 1.00-5.50 ต่อปี

52,418,196.52

35,084,205.57

28,501,952.17

12,875,700.67

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
105,997,995.00 128,235,908.00 44,449,324.00 52,786,043.00
1,260,446.00
1,239,798.00
846,766.00
847,076.00
107,258,441.00 129,475,706.00 45,296,090.00 53,633,119.00

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงิ นเดื อน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง และ
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึ ง
บุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

7.7. สิิสินนทรััทรัพย์
พย์์แและหนี้้�
ละหนี
ิ นทางการเงิ
สิิน้ สทางการเงิิ
นน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิ จที่ใช้
จัดการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวม

4,403,080.28
4,403,080.28

3,548,483.79
3,548,483.79

962,733,653.78
780,062,325.93
1,742,795,979.71

1,187,463,372.17
715,058,975.88
1,902,522,348.05

-

-

1,310,000,000.00

700,000,000.00

26,075,967.21
-

17,892,997.84
-

160,500,000.00
1,102,484,191.99
18,471,078.95

1,080,427,045.86
97,691,796.97

26,075,967.21

17,892,997.84

2,860,000,000.00
345,100,246.14
111,997,309.08
5,908,552,826.16

2,713,000,000.00
363,471,751.72
107,756,775.84
5,062,347,370.39

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวม

3,876,545.46
3,876,545.46

940,249.58
940,249.58

26,075,967.21
26,075,967.21

225,095,041.49
470,317,974.40
695,413,015.89

335,104,708.82
306,894,743.85
641,999,452.67

- 1,170,000,000.00

700,000,000.00

- 109,000,000.00
30,000,000.00
- 723,693,059.79 326,984,136.13
1,775,255.80
48,372,199.44
- 1,917,200,000.00 1,882,600,000.00
- 136,712,331.50 142,236,692.62
68,033,333.20
75,883,333.20
1,775,255.80 4,124,638,724.49 3,206,076,361.39

8.
8. เงิิเงินนสดและรายการเทีียบเท่่
สดและรายการเทียบเท่าเงิิ
าเงินนสด
สด

ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
578,500.00
638,704.80
735,602,700.11 772,359,093.69
225,431,201.67 411,472,386.68
1,121,252.00
2,993,187.00
962,733,653.78 1,187,463,372.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
55,000.00
162,204.80
229,937,549.98 309,064,250.42
25,102,491.51 25,878,253.60
255,095,041.49 335,104,708.82
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

กหนี้้�
อื่่�น้ อื่น
9.9. ลููลูกกหนี้้�หนีการค้้
าและลู
กหนี
้ การค้าและลูู

ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
387,791,649.10 368,556,737.21
319,211,397.59 274,553,738.28
32,882,401.10
50,307,010.00
739,885,447.79 693,417,485.49
(11,645,394.01) (29,602,754.92)
728,240,053.78 663,814,730.57

ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รายได้คา้ งรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

18,727,653.43
3,379,377.16
6,277.52
1,231,993.78
22,840,699.84
5,636,270.42
51,822,272.15
780,062,325.93

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
281,052,039.32 181,546,613.74
162,999,850.45 104,337,178.85
444,051,889.77 285,883,792.59
444,051,889.77 285,883,792.59

18,438,975.10 13,992,873.72 11,101,208.16
2,172,326.25
41,348.35
62,742.13
915.00
2,285,864.35 2,376,234.77
1,356,971.73
56,100.00
57,300.00
26,406,315.33
6,227,039.82 6,272,904.30
2,868,741.90
3,662,858.39 1,140,561.90
51,244,245.31 26,266,084.63 21,010,951.26
715,058,975.88 470,317,974.40 306,894,743.85

ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
9.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

337,077,953.12

341,493,671.85

237,346,961.11

154,264,759.38

50,713,695.98
387,791,649.10

27,063,065.36
368,556,737.21

43,705,078.21
281,052,039.32

27,281,854.36
181,546,613.74

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

9.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

293,704,659.54 247,370,369.95 138,602,885.82

74,414,363.55

47,320,849.37 48,181,813.98 24,396,964.63 29,922,815.30
11,068,289.78 29,308,564.35
352,093,798.69 324,860,748.28 162,999,850.45 104,337,178.85
(11,645,394.01) (29,602,754.92)
340,448,404.68 295,257,993.36 162,999,850.45 104,337,178.85

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-60 วัน
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าบุคคล
หรื อกิจการอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชําระคืนในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(29,602,754.92) (33,918,874.20)
(4,671,389.77) (4,661,828.92)
3,796,390.47
3,400,429.20
18,832,360.21
5,577,519.00
(11,645,394.01) (29,602,754.92)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
-
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

10.
สินค้
นค้้าค
าคงเหลื
10. สิิ
งเหลืืออ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสําเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
วัตถุดิบและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
อะไหล่ วัสดุโรงงาน วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
168,443,091.99 196,296,445.32
74,835,431.98
48,365,284.31
2,070,822,871.14 1,994,775,914.52
289,466,910.18 358,651,980.12
337,817,398.77 162,503,701.61
565,982,122.88 625,518,140.11
3,507,367,826.94 3,386,111,465.99
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(5,897,684.12)
(7,589,569.22)
3,498,591,269.97 3,375,643,023.92

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
164,305,181.11 193,414,558.27
25,468,454.96
19,366,010.21
333,717,655.94 157,592,335.92
127,764,315.17 147,193,358.94
651,255,607.18 517,566,263.34
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(5,885,743.20)
(7,569,914.65)
642,490,991.13 507,117,475.84

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีรายการเคลื่ อนไหวของค่าเผื่อมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นปี
โอนกลับระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(7,589,569.22)
(9,956,763.65)
(7,569,914.65)
(9,929,955.14)
1,691,885.10
2,367,194.43
1,684,171.45
2,360,040.49
(5,897,684.12)
(7,589,569.22)
(5,885,743.20)
(7,569,914.65)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
12,707,196,441.24 12,365,926,345.02 6,570,476,263.91 5,787,383,671.07
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
(โอนกลับรายการ)
(1,691,885.10)
(2,367,194.43)
(1,684,171.45)
(2,360,040.49)
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ชีวภาพ
(โอนกลับรายการ) (หมายเหตุ 13)
2,411,298.38
(2,064,039.07)
สุ ทธิ
12,707,915,854.52 12,361,495,111.52 6,568,792,092.46 5,785,023,630.58
11.
11. เงิิเงินนลงทุุ
ลงทุนนในบริิ
ในบริษััทษร่่ทั วร่มวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วม โดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชําระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2564 2563

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

2564
2563
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,698,316,328.35 1,483,089,884.51 49,000,000.00 49,000,000.00
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,586,170,848.79 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

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,506,906,493.15 2,099,326,028.28
3,059,690,431.47 1,928,010,983.80
(952,273,294.08) (763,546,990.79)
(147,548,532.10) (236,294,667.48)
3,466,775,098.44 3,027,495,353.81
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,273,183,422.77 1,528,401,356.76
2,448,084,952.50 2,574,913,112.25
(356,357,353.00) (541,811,928.64)
(96,236,459.88) (108,277,900.25)
3,268,674,562.39 3,453,224,640.12
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

8,133,879,413.93
652,409,744.63
652,409,744.63
652,409,744.63
104,433,486.87

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
รายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานต่อเนื่ อง
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

6,595,448,981.20 7,436,719,017.02
(189,979,851.81)
66,279,157.88
(189,979,851.81)
66,279,157.88
(189,979,851.81)
66,279,157.88
-

7,225,852,325.87
656,603,295.10
656,603,295.10
656,603,295.10
84,769,827.00

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้
ในงบการเงินรวมได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รวมมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

3,466,775,098.44 3,027,495,353.81
49.00
49.00
1,698,719,798.24 1,483,472,723.37
(403,469.89)
(382,838.86)
1,698,316,328.35 1,483,089,884.51
3,268,674,562.39
49.00
1,601,650,535.57
(15,479,686.78)
1,586,170,848.79
3,284,487,177.14

3,453,224,640.12
49.00
1,692,080,073.66
(16,058,358.68)
1,676,021,714.98
3,159,111,599.49

12.
12. เงิิเงินนลงทุุ
ลงทุนนในบริิ
ในบริษัษัททย่่ั อย่ยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จํากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว
2564
550,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00

2563

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2564
2563

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.3273 98.2873
160,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
539,794,727.35 537,074,727.35
159,999,100.00 159,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,800,293,542.35 1,797,573,542.35

(หน่วย : บาท)

เงินปันผล
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
- 491,339,025.00
- 491,339,025.00
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,797,573,542.35
2,720,000.00
1,800,293,542.35

ยอดยกมาต้นปี
ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือปลายปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีการลงทุ นเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 16,000 หุ ้น จํานวนเงิน 2.72 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 98.2873 เป็ นอัตราร้อยละ 98.3273 โดยได้รับรู ้ส่วนตํ่าจากการซื้ อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน จํานวน 128,480.44 บาท ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
13. สิิ
13.
สินนทรัั
ทรัพย์
พย์์ชีีชวภาพ
ีวภาพ

ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม/ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ลดลงจากการจําหน่าย/เก็บเกี่ยว
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

564,978,841.31
(2,064,039.07)
562,914,802.24
8,424,910,042.03
(8,567,228,852.09)
2,064,039.07
422,660,031.25

799,847,346.26
(261,556,633.62)
538,290,712.64
664,303,742.97
59,276,314.02
(566,450,082.34)
(191,103,871.32)
504,316,815.97

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ลดลงจากการจําหน่าย/เก็บเกี่ยว
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

422,660,031.25
422,660,031.25
8,298,987,253.71
(8,264,710,845.91)
(2,411,298.38)
454,525,140.67

710,011,087.60
(205,694,271.63)
504,316,815.97
615,608,725.37
65,918,059.87
(503,108,805.80)
(134,583,144.82)
548,151,650.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม/ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม

456,936,439.05
(2,411,298.38)
454,525,140.67

753,880,012.79
(205,728,362.20)
548,151,650.59

สิ นทรัพย์ชีวภาพ ประกอบด้วย ไข่เชื้ อ งานระหว่างฟั ก ไก่เนื้ อระหว่างเลี้ยง ไก่ พ่อแม่พ นั ธุ์
และไก่ปู่ย่าพันธุ์ กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงไม่เกิน 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ส่ วนที่หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ประมาณการปริ ม าณทางกายภาพของสิ นทรั พ ย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดงั นี้

ไข่เชื้อ และงานระหว่างฟัก (หน่วย : ฟอง)
ไก่เนื้อระหว่างเลี้ยง (หน่วย : ตัว)
ไก่พนั ธุ์ (หน่วย : ตัว)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
7,325,051
9,147,190
7,002,899
7,416,115
1,196,347
1,252,588
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บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

14. อสัั
อสังงหาริิ
หาริมมทรัั
ทรัพย์
พย์์เเพื่่พื� อ่อการลงทุุ
การลงทุนน
14.
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนที่ดิน
โอนเข้า
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
อาคาร

รวม

270,209,614.80
270,209,614.80
954.22
44,759,135.00
(100,800,000.00)
214,169,704.02

130,848,692.98
130,848,692.98
130,848,692.98

401,058,307.78
401,058,307.78
954.22
44,759,135.00
(100,800,000.00)
345,018,397.00

(382,940.30)
(48,495.00)
(431,435.30)
(48,497.55)
(479,932.85)

(52,951,205.65)
(6,333,556.91)
(59,284,762.56)
(6,330,877.27)
(65,615,639.83)

(53,334,145.95)
(6,382,051.91)
(59,716,197.86)
(6,379,374.82)
(66,095,572.68)

(817,646.00)
(817,646.00)
(1,503,568.00)
500.00
(2,320,714.00)

-

(817,646.00)
(817,646.00)
(1,503,568.00)
500.00
(2,320,714.00)

268,960,533.50
211,369,057.17

71,563,930.42
65,233,053.15

340,524,463.92
276,602,110.32
6,382,051.91
6,379,374.82

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

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

323,366,328.30 448,920,136.87
191,449.10
191,449.10
(139,926,134.83) (139,926,134.83)
183,631,642.57 309,185,451.14
(26,943,894.84) (26,943,894.84)
156,687,747.73 282,241,556.30

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(382,940.30)
(48,495.00)
(431,435.30)
(48,497.55)
(479,932.85)

(219,398,592.86) (219,781,533.16)
(7,701,503.22)
(7,749,998.22)
139,926,133.83 139,926,133.83
(87,173,962.25) (87,605,397.55)
(7,707,307.15)
(7,755,804.70)
26,943,881.84
26,943,881.84
(67,937,387.56) (68,417,320.41)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(41,800.00)
(41,800.00)
400.00
(41,400.00)

-

(41,800.00)
(41,800.00)
400.00
(41,400.00)

125,080,573.27
125,032,475.72

96,457,680.32
88,750,360.17

221,538,253.59
213,782,835.89

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7,749,998.22
7,755,804.70
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า
ราคาทุนจํานวน 103.05 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 53.91 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจํานวน
103.04 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 58.80 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการ
ประเมิ น ราคาในเดื อ นตุ ล าคม และพฤศจิ ก ายน 2564 จํานวน 1,638.01 ล้า นบาท (2563 : มี มู ล ค่ า
ยุติธ รรมตามรายงานการประเมินราคาในเดื อนมกราคม และกรกฎาคมถึ งกันยายน 2561 จํานวน
1,304.44 ล้านบาท มู ลค่ายุติธรรมดังกล่ าวได้รวมรายการสิ นทรัพย์ที่ได้ม าหลังการประเมินราคาใน
ปี 2561 จํานวน 3.49 ล้านบาท ซึ่ ง บริ ษ ทั เชื่ อว่า มู ล ค่า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าแสดงมูล ค่า
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ) ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับการประเมินราคาที่ดิน
และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สําหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลําดับชั้นระดับที่ 3
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนจํานวน 32.66 ล้านบาท และ 28.32 ล้านบาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาํ อสัง หาริ มทรัพ ย์เพื่อการลงทุนมูลค่า
ราคาทุนจํานวน 146.93 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 92.89 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจํานวน
173.88 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 99.28 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการ
ประเมิ น ราคาในเดื อนตุ ล าคม และพฤศจิ ก ายน 2564 จํานวน 1,517.94 ล้านบาท (2563 : มี มู ล ค่ า
ยุติธ รรมตามรายงานการประเมิ น ราคาในเดื อนมกราคม และกรกฎาคมถึ งกัน ยายน 2561 จํานวน
1,273.40 ล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Market Approach) สําหรั บ การประเมิ นราคาที่ ดิน และวิธีคิ ดต้นทุ น
(Cost.Approach) สํ า หรับ การประเมิน ราคาอาคารและสิ ่ ง ปลู ก สร้ า ง ทั้ง นี้ มูล ค่า ยุติธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลําดับชั้นระดับที่ 3
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนจํานวน 27.59 ล้านบาท และ 26.36 ล้านบาท ตามลําดับ

227

191,171,891.65

251,562,775.27

50,393,777.31

58,025,456.39

185,543,750.60

235,187,207.25

3.00

3.00

-

(801,748.00)
(801,748.00)
(801,748.00)

4,959,101,424.42

3,741,332,554.86

-

-

2,458,606,265.33
1,506,670,156.83
209,747,656.14
(3,886,549.46)
(429,804,973.98)
3,741,332,554.86
1,173,881,328.70
309,412,037.57
(5,081,212.34)
(260,443,284.37)
4,959,101,424.42

11,620,925.43

11,620,925.43

-

-

11,620,925.43
11,620,925.43
11,620,925.43

10,830,203,266.64

10,045,268,502.82

(41,800.00)
(41,400.00)

(8,980,266,321.25)
(774,939,473.25)
241,569,151.44
(9,513,636,643.06)
(752,717,349.72)
482,537,639.03
(9,783,816,353.75)

18,018,371,943.65
1,618,547,849.13
602,741,663.78
(250,909,536.70)
(429,804,973.98)
19,558,946,945.88
1,247,711,095.58
611,888,341.80
(499,282,943.50)
(305,202,419.37)
20,614,061,020.39

รวม

(หน่วย : บาท)

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

.

683,497,600.29
3,301,689.56
65,918,059.87

649,004,314.13

807,533,744.60

-

(927,077,241.83)
(106,885,254.72)
24,891,626.31
(1,009,070,870.24)
(103,130,816.29)
133,567,124.87
(978,634,561.66)

801,751.00
801,751.00
801,751.00

งานระหว่างเพาะปลูก
ต้นยางพารา

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในกําไรขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนสินทรัพย์ชีวภาพ

4,074,393,555.94

4,284,115,286.91

-

(436,081,023.39)
(23,689,247.02)
24,722,988.55
(435,047,281.86)
(22,838,487.13)
18,137,929.09
(439,747,839.90)

1,224,904,169.22
36,782,289.72
7,504,531.98
(24,932,913.43)
1,244,258,077.49
34,250,321.26
21,227,935.45
(135,558,021.94)
1,164,178,312.26

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ

711,913,630.94
3,749,528.29
59,276,314.02

708,973,624.16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

(1,131,596,616.67)
(98,578,021.51)
33,091,092.07
(1,197,083,546.11)
(91,350,685.45)
51,015,993.34
(1,237,418,238.22)

498,077,932.19
17,692,517.76
2,176,672.22
(24,874,383.92)
493,072,738.25
14,261,072.77
1,057,541.92
(18,249,735.73)
490,141,617.21

สินทรัพย์ถาวรอื่น

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในกําไรขาดทุน
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนสินทรัพย์ชีวภาพ

655,890,549.11

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

(2,547,255,086.82)
(191,071,749.25)
7,270,120.05
(2,731,056,716.02)
(175,590,151.75)
117,483,122.50
(2,789,163,745.27)

1,406,554,080.15
19,293,676.11
56,050,781.73
(33,252,216.61)
1,448,646,321.38
11,649,394.67
19,501,264.80
(51,206,850.98)
1,428,590,129.87

เครื่ องมือเครื่ องใช้

สารบััญ

-

(3,899,045,926.42)
(351,765,596.81)
151,593,324.46
(4,099,218,198.77)
(356,849,019.15)
162,333,469.23
(4,293,733,748.69)

3,481,289,555.32
28,394,830.01
36,204,646.13
(7,298,570.84)
3,538,590,460.62
10,104,883.54
14,246,365.24
(124,773,650.00)
3,438,168,059.40

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

(41,800.00)
(41,400.00)

(38,408,678.12)
(2,949,603.94)
(41,358,282.06)
(2,958,189.95)
(44,316,472.01)

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

8,246,693,016.27
2,559,289.70
290,746,082.15
(156,664,902.44)
8,383,333,485.68
3,564,094.64
145,643,196.82
(164,413,472.51)
8,368,127,304.63

อาคารสิ่งปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

689,824,248.74
7,155,089.00
311,293.43
697,290,631.17
100,800,000.00
(44,759,135.00)
753,331,496.17

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15. ที
ที่่�ดิ
15.
่ดิินน อาคารและอุุ
อาคารและอุปปกรณ์์
กรณ์
ประกอบด้วย

228
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61

151,593,324.46
7,270,120.05
(41,358,282.06)
(4,099,218,198.77)
(2,731,056,716.02)
(2,958,189.95)
(356,849,019.15)
(175,590,151.75)
(38,408,678.12) (623,566,169.54) (923,069,424.67)
162,333,469.23
117,483,122.50
(2,949,603.94) (4,293,733,748.69)
(40,521,632.46) (2,789,163,745.27)
(64,806,444.60)
(44,316,472.01)

24,722,988.55
24,891,626.31
(435,047,281.86)
(1,009,070,870.24)
(22,838,487.13)
(103,130,816.29)
(196,114,088.26) (137,041,305.09)
18,137,929.09
133,567,124.87
(8,607,600.78) (15,866,913.70)
(439,747,839.90)
(978,634,561.66)

(15,302,093.57)
(927,077,241.83)
184,880,951.95
(106,885,254.72)

1,224,904,169.22
191,871,483.23
36,782,289.72
11,465,304.40
7,504,531.98
(24,932,913.43) (8,465,000.00)
1,244,258,077.49
34,250,321.26
194,871,787.63
21,227,935.45
(135,558,021.94)
4,369,000.00
942,257.89
1,164,178,312.26

.

สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าค่เสืาเสื่ อ่อมราคาที
ยู่ในกําาไรขาดทุ
มราคาที่แ่อสดงในกํ
ไรขาดทุนนสํ าหรั บปี
นทุนงานระหว่
สิค่า้ นเสืสุ่อมราคาที
ดวันที่ ่โ31อนเข้
ธันาต้วาคม
2563 างก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนสินทรัพย์ชีวภาพ

สํมูาลหรัค่ บาสุปี สิท้นธิสุตดามบั
วันที่ญ
31ชีธัน:-วาคม 2563
ค่ณาเสืวั่อนมราคาที
ไรขาดทุน
ที่ 31 ธั่แนสดงในกํ
วาคมา2563
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนสินทรัพย์ชีวภาพ

531,762,918.31

495,276,702.94

145,374,822.36

4,074,393,555.94

148,333,012.31

708,973,624.16

188,228,940.12

235,458,527.64

649,004,314.13

21,211,788.76

22,497,758.61

191,171,891.65

25,292,051.99

26,124,317.54

50,393,777.31

39,100,942.90

50,428,565.84

185,543,750.60

33,792,636.93

3.00

--3.00 -

(801,748.00)
(801,748.00) -

(801,748.00)
33,792,636.93
-

801,751.00
---801,751.00
--33,792,636.93
801,751.00

1,501,681,535.83

941,217,375.14

4,959,101,424.42

--3,741,332,554.86 -

--

2,458,606,265.33

302,424,051.15
1,506,670,156.83
499,551,244.99
209,747,656.14
(3,886,549.46)
206,990,625.32
(429,804,973.98)
3,741,332,554.86
(67,748,546.32)
1,173,881,328.70
941,217,375.14
309,412,037.57
(5,081,212.34)
321,738,147.67
(260,443,284.37)
247,955,014.97
4,959,101,424.42
(9,229,001.95)
1,501,681,535.83-

11,650.16

6,382,417.78

11,620,925.43

--11,620,925.43 -

--

(214,116,650.08)
11,650.16-

11,620,925.43
1,674.86197,415,766.55421,991.1511,620,925.43
(191,457,014.78)
6,382,417.78155,236,065.1552,509,817.3111,620,925.43

งานระหว่าางก่ออสร้
งานระหว่
งานระหว่
สร้างาง
สิ นทรัางเพาะปลู
พย์ ก
และงานระหว่
า
งประกอบ
ต้
น
ยางพารา
และงานระหว่างประกอบ ระหว่างทาง

3,749,528.29

683,497,600.29

3,301,689.56
139,649,863.09
65,918,059.87
137,233,743.58
(หน่วย : บาท)

2,449,971,071.99
59,276,314.02

711,913,630.94
1,962,204,893.17

10,830,203,266.64

42,144,776.24
(2,182,158,720.59)
(41,800.00)
(137,233,743.58)
(41,400.00)
70,755,416.53
10,045,268,502.82
(2,248,637,047.64)

241,569,151.44
(9,513,636,643.06)
(752,717,349.72)
(2,084,653,633.74)
482,537,639.03
(139,649,863.09)
(9,783,816,353.75)

18,018,371,943.65

3,430,592,939.52
1,618,547,849.13
745,425,121.12
602,741,663.78
(250,909,536.70)
274,429,182.36
(429,804,973.98)
(46,878,068.14)
19,558,946,945.88
(259,205,561.10)
1,247,711,095.58
4,144,363,613.76
611,888,341.80
(499,282,943.50)
507,147,234.29
(305,202,419.37)
344,622,416.48
20,614,061,020.39
(74,179,492.87)
(223,345,652.03)
(8,980,266,321.25)
4,698,608,119.63
(774,939,473.25)

รวม
รวม

งบการเงิิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ :ณ
นวาคม
ณ วัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
2563 2563
ค่ณาวัเสืนที่ อ่ มราคาประจํ
าปี
31 ธันวาคม 2564

3,694,558.21
2,242,398.45
7,999,871.83
19,742,950.75
8,464,997.00
(41,358,282.06)
(660,393,243.79)
(985,633,470.82)
(165,351,763.84)
(184,978,738.29)
(144,443,221.79)
(41,800.00)
(2,958,189.95)
(42,671,421.52)
(57,200,226.65)
(7,810,070.59)
(9,954,967.04)
(16,638,867.83)
(41,400.00)
ค่
า
เสื
่
อ
มราคาสํ
า
หรั
บ
ส่
ว
นที
่
จ
า
ํ
หน่
า
ย/ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
10,891,812.61
24,148,187.27
15,578,129.37
4,835,206.71
15,302,080.57
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ
2563 2564
655,890,549.11
807,533,744.60
251,562,775.27
58,025,456.39
235,187,207.25
ณ วัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
(44,316,472.01) 4,284,115,286.91
(692,172,852.70) (1,018,685,510.20)
(157,583,705.06)
(190,098,498.62)
(145,780,009.05)

33,091,092.07
(1,197,083,546.11)
(91,350,685.45)
(166,453,968.06)
51,015,993.34
(6,897,667.61)
(1,237,418,238.22)

498,077,932.19

221,742,777.58
17,692,517.76
9,093,204.40
2,176,672.22
(24,874,383.92)
78,174.61
(19,811,100.76)
493,072,738.25
14,261,072.77
211,103,055.83
1,057,541.92
(18,249,735.73)
9,140,280.16
490,141,617.21
(4,852,785.38)
(436,081,023.39)
215,390,550.61
(23,689,247.02)

สิ นสินทรัทรัพพย์ถาวรอื
าวรอื่น่น

(หน่วย : บาท)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย

1,406,554,080.15

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นรวม จการ
เครื่ อเครื
งใช้่ อสงใช้
าํ นักงาน
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
สํานักงาน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

3,481,289,555.32

เครื่ องใช้

เครื่ องมื
เครือ่เครื
องมื่ องใช้
อ

1,143,337,802.65
1,195,799,652.01
186,035,497.10
2,559,289.70
28,394,830.01
19,293,676.11
2,211,840.60
16,531,252.61
9,156,507.57
290,746,082.15
36,204,646.13
56,050,781.73
(156,664,902.44)
(7,298,570.84)
(33,252,216.61)
54,885,373.49
11,003,531.29
738,193.07
(8,278,854.64)
(2,242,437.45)
(8,080,675.29)
8,383,333,485.68
3,538,590,460.62
1,448,646,321.38
3,564,094.64
10,104,883.54
11,649,394.67
1,192,156,162.10
1,221,091,998.46
187,849,522.45
145,643,196.82
14,246,365.24
19,501,264.80
(164,413,472.51)
(51,206,850.98)
3,495,494.64 (124,773,650.00)
6,631,885.68
6,536,360.99
2,689,734.51
6,732,954.87
8,368,127,304.63
3,438,168,059.40
1,428,590,129.87
(10,891,835.61)
(27,542,388.69) (15,590,389.62)
(38,408,678.12)
(3,899,045,926.42)
(2,547,255,086.82)
(1,131,596,616.67)
189,691,294.37 1,187,449,555.64
1,206,914,450.32
178,795,493.82
(2,949,603.94)
(351,765,596.81)
(191,071,749.25)
(98,578,021.51)

8,246,693,016.27

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :โอนออก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ
ที่ 31 ธันวาคม
ค่าเสืวั่อนมราคาประจํ
าปี 2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าณเสืวั่ อนมราคาสะสม
:ค่าเสื่อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่ณาวัเสืนที่ อ่ มราคาประจํ
าปี
31 ธันวาคม 2564

เครืเครื
่ องจั่ อกงจั
ร กร
และอุ
ป
กรณ์
และอุปกรณ์

689,824,248.74
189,380,000.94
7,155,089.00
311,293.43 311,293.43
697,290,631.17
189,691,294.37
100,800,000.00
- (44,759,135.00)
753,331,496.17

ทีที่ดิน่ดและ
อาคารสิ
กสร้กาสร้
ง าง
ินและ
อาคารสิ่งปลู่ งปลู
ส่ส่ววนปรั
บ
ปรุ
ง
ที
่
ด
ิ
น
และส่
ว
นปรั
บ
ปรุ
ง
นปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

ราคาทุน :ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ
วัน่มที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ
ซืโอนเข้
้ อเพิา่ม
จําหน่าย/ตั
โอนเข้
า ดจําหน่าย
โอนออก
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โอนออก
ซื้อเพิ่ม
ณ
วันาที่ 31 ธันวาคม 2563
โอนเข้
ซืจํา้ อหน่เพิา่มย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
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- งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ น
ราคาทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 61.61 ล้านบาท และ 38.68 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดื อนของเงิ นกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป
มีอตั ราตั้งขึ้นเป็ นทุนร้อยละ 0.75-5.50 ต่อปี และร้อยละ 0.78-5.50 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร
ราคาทุนจํานวน 2,566.70 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 1,158.34 ล้านบาท และราคาทุนจํานวน
2,602.14 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 1,233.20 ล้า นบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ึ นในอนาคต
เป็ นหลัก ทรัพ ย์ค้ าํ ประกัน สิ น เชื่ อ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รับ จากธนาคารพาณิ ช ย์แ ละสถาบัน การเงิ น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจํานวน 5,169.74 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จาํ นวน 391,011.00 บาท
และราคาทุนจํานวน 5,065.40 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 382,986.00 บาท ตามลําดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รวมต้นทุ นการกู้ยืมเข้าเป็ น
ราคาทุ นของงานระหว่างก่ อสร้ างจํานวน 32.44 ล้านบาท และ 15.43 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักแต่ละเดื อนของเงิ นกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไป
มีอตั ราตั้งขึ้นเป็ นทุนร้อยละ 0.75-5.50 ต่อปี และร้อยละ 0.78-5.50 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน พร้ อมอาคาร และส่ วนปรั บปรุ ง
อาคาร ราคาทุ น จํานวน 914.60 ล้านบาท มู ล ค่าตามบัญ ชี จํานวน 392.81 ล้านบาท และราคาทุ น
จํานวน 921.93 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 425.04 ล้านบาท ตามลําดับ และที่จะมีข้ ึนในอนาคต
ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่บริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุนจํานวน 1,456.84 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 15,971.00 บาท และ
ราคาทุนจํานวน 1,395.00 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 16,036.00 บาท ตามลําดับ
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16. สิิสินนทรัั
ทรัพย์
พย์์สิสิทิ ทธิิธิกการใช้้
ารใช้
16.
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่าระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดินพร้อม
อาคาร

งบการเงินรวม
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

(หน่วย : บาท)
ยานพาหนะ

รวม

35,088,692.61 80,354,416.68 289,213,758.63 1,356,753.60 406,013,621.52
1,134,534.47
- 1,134,534.47
- (1,624,647.36)
- (1,624,647.36)
35,088,692.61 80,354,416.68 288,723,645.74 1,356,753.60 405,523,508.63
497,429.62
497,429.62
658,526.01
658,526.01
35,088,692.61 80,354,416.68 289,879,601.37 1,356,753.60 406,679,464.26

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,339,914.48)
(1,339,914.48)
(1,339,914.48)
(2,679,828.96)

ราคาตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

33,748,778.13 73,928,213.06 270,959,494.66
32,408,863.65 67,502,009.44 254,178,457.09

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(6,426,203.62)
(6,426,203.62)
(6,426,203.62)
(12,852,407.24)

(17,764,151.08)
(17,764,151.08)
(17,936,993.20)
(35,701,144.28)

(508,782.60)
(508,782.60)
(508,782.60)
(1,017,565.20)

(26,039,051.78)
(26,039,051.78)
(26,211,893.90)
(52,250,945.68)

847,971.00 379,484,456.85
339,188.40 354,428,518.58

26,039,051.78
26,211,893.90
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ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน ยานพาหนะ
ปรับปรุ งอาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

27,130,629.17
27,130,629.17
27,130,629.17

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84)
(1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84)
(1,004,838.12) (6,139,536.12) (508,782.60) (7,653,156.84)
(2,009,676.24) (12,279,072.24) (1,017,565.20) (15,306,313.68)

ราคาตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

26,125,791.05
25,120,952.93

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

121,171,413.06
121,171,413.06
121,171,413.06

115,031,876.94
108,892,340.82

1,356,753.60 149,658,795.83
1,356,753.60 149,658,795.83
1,356,753.60 149,658,795.83

847,971.00 142,005,638.99
339,188.40 134,352,482.15
7,653,156.84
7,653,156.84

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ แบ่งได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 339,483,087.57 360,239,204.67 134,013,293.75 141,157,667.99
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - กิจการอื่น
14,945,431.01 19,245,252.18
339,188.40
847,971.00
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
354,428,518.58 379,484,456.85 134,352,482.15 142,005,638.99
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17.
17. สิิสินนทรััทรัพย์
พย์์ไม่่ไมีีตั
ม่มัวีตตน
วั ตน

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็จรู ป ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมสําเร็จรู ป

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

109,497,676.75
824,581.44
23,005.00
110,345,263.19
4,813,186.20
8,738,395.75
123,896,845.14

44,311,729.71
505,823.09
44,817,552.80
1,815,622.93
46,633,175.73

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(68,111,751.38)
(15,785,736.30)
(83,897,487.68)
(14,582,195.94)
(98,479,683.62)

(40,311,363.11)
(2,494,285.89)
(42,805,649.00)
(1,450,018.44)
(44,255,667.44)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

26,447,775.51
25,417,161.52

2,011,903.80
2,377,508.29

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายที่อยูใ่ นกําไรขาดทุน
ค่าตัดจําหน่ายที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

15,768,110.22
17,626.08

2,494,285.89
-

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายที่อยูใ่ นกําไรขาดทุน
ค่าตัดจําหน่ายที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

14,559,389.54
22,806.40

1,450,018.44
-
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18.
18. สิิสินนทรัั
ทรัพย์
พย์์ภภาษีีเงิิ
าษีเงินนได้้ได้รรอการตัั
อการตัดบั
ดบััญญชีีชี

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
185,404,521.33 187,070,379.24
(64,381,174.60) (68,779,761.91)
121,023,346.73 118,290,617.33

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
71,031,385.32
66,455,665.47
(27,446,005.52) (28,389,377.72)
43,585,379.80
38,066,287.75

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 29.1) เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 29.2)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
1 มกราคม
2564

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4,824,824.34
สิ นค้าคงเหลือ
2,090,890.87
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 16,046,375.18
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
3,578,599.56
หนี้สินตามสัญญาเช่า
68,699,426.16
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
91,830,263.13
รวม
187,070,379.24

(3,760,191.57)
(335,655.35)
482,259.68
4,300,290.05
300,713.60
1,636,593.88
(3,729,696.26)
3,106,040.09
2,000,354.12

(3,666,212.03)
(3,666,212.03)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุทธิ

(170,919.29)
4,682,913.18
(113,406.58)
4,398,587.31
6,398,941.43

- (880,616.05) (188,049.92)
- (63,279,109.00) (28,201,327.80)
- (221,449.55)
- (64,381,174.60) (28,389,377.72)
(3,666,212.03) 121,023,346.73 38,066,287.75

(709,696.76)
(67,962,022.18)
(108,042.97)
(68,779,761.91)
118,290,617.33

1,064,632.77
1,755,235.52
482,259.68
20,346,665.23
300,713.60
5,215,193.44
64,969,729.90
91,270,091.19
185,404,521.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ น
รายได้หรื อ
รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 29.1) เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 29.2)

2,089,757.49 (336,834.29)
355,051.16 4,860,142.28
28,434,962.53 (1,097,446.62)
35,575,894.29 1,369,777.60
66,455,665.47 4,795,638.97

(587,259.17)
1,530,631.37
943,372.20
5,739,011.17

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

- 1,752,923.20
- 5,215,193.44
- 27,337,515.91
(219,919.12) 36,725,752.77
(219,919.12) 71,031,385.32

(775,309.09)
- (26,670,696.43)
- (27,446,005.52)
(219,919.12) 43,585,379.80
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่
1 มกราคม
2563

บันทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 29.1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
1 มกราคม
2563

บันทึกเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 29.1)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

5,815,762.99
2,565,406.86
412,807.81
24,343,633.11
22,744.34
738,117.88
71,786,152.62
89,123,938.86
58,107,820.70
252,916,385.17

(990,938.65)
(474,515.99)
(412,807.81)
(8,297,257.93)
(22,744.34)
2,840,481.68
(3,086,726.46)
2,706,324.27
(58,107,820.70)
(65,846,005.93)

4,824,824.34
2,090,890.87
16,046,375.18
3,578,599.56
68,699,426.16
91,830,263.13
187,070,379.24

2,561,765.59
41,929.20
29,594,503.67
34,646,550.97
58,107,820.70
124,952,570.13

(472,008.10)
313,121.96
(1,159,541.14)
929,343.32
(58,107,820.70)
(58,496,904.66)

2,089,757.49
355,051.16
28,434,962.53
35,575,894.29
66,455,665.47

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(89,342.92)
(71,786,152.61)
(110,880.00)
(71,986,375.53)
180,930,009.64

(620,353.84)
3,824,130.43
2,837.03
3,206,613.62
(62,639,392.31)

(709,696.76)
(67,962,022.18)
(108,042.97)
(68,779,761.91)
118,290,617.33

(29,594,503.67)
(29,594,503.67)
95,358,066.46

(188,049.92)
1,393,175.87
1,205,125.95
(57,291,778.71)

(188,049.92)
(28,201,327.80)
(28,389,377.72)
38,066,287.75

กลุ่มบริ ษทั มีผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 จํานวน 129.74 ล้านบาท และ 31.08 ล้านบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 103.55 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่ องจากความไม่แน่ นอนที่ จะใช้ประโยชน์ทางภาษี
จากรายการดังกล่าวในอนาคต)
19. สิิ
19.
สินนเชื่่�เชือ่อและการค้ำำ
และการคํ�้ าประกัั
ประกัน น

วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 34.1 คํ้าประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน

235

236

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

69
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินร่ วมจํานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกิ นร้อยละ
5.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2567 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงิ นจํานวน 400.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยไม่เกินร้ อยละ 3.25 ต่อปี และ
มีระยะเวลาการกูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีหลักทรัพย์
คํ้าประกัน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 400.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.60 ต่อปี
และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2562 ถึ งวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้รับสิ นเชื่อในรู ปของ
วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 960.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้ อยละ 3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึ ง
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้รั บ สิ น เชื ่ อ ในรู ป ของ
วงเงิ น กูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 700.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่เกิ นร้ อยละ 3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 7 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึ ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2571 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับวงเงินสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจํานวน 160.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
3.25 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ มื ไม่เกิน 7 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2564 ถึงวันที่ 24 สิ งหาคม 2571
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ได้รับ สิ นเชื่ อในรู ป ของวงเงิ นกูร้ ะยะสั้ นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงิ นจํานวน 49.00 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงิ นกูร้ ะยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยมีวงเงิ นจํานวน 111.50 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นอายุ
1 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากบุค คลที่เกี่ ย วข้อ งกัน โดยมีวงเงิ น จํานวน 160.00 ล้า นบาท โดยมีอ ตั ราดอกเบี้ ย ไม่เกิ น ร้ อ ยละ
3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิ งหาคม 2564
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
20. เงิ
เงิิน
นกู้้�ยื
ระยะสั้้� น้ นจากสถาบัั
20.
กูย้ มื ืมระยะสั
จากสถาบันนการเงิิ
การเงินน

ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
40,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0.85 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดจ่ายคื นเมื่อทวงถาม โดยมี การคิ ดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 0.80-0.90 ต่อปี
และร้อยละ 0.78-0.98 ต่อปี ตามลําดับ
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21. เจ้้เจ้าาหนี้้�
หนีก้ การค้้
ารค้าาและเจ้้
และเจ้าาหนี้้�
หนีอื่่้ อ�นื่น
21.
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
8,678,394.37 38,218,979.83 368,717,239.75 43,169,069.31
856,241,827.41 763,862,487.67 217,522,808.23 128,731,216.78
864,920,221.78 802,081,467.50 586,240,047.98 171,900,286.09

เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,009.54
- 2,091,914.52
646,323.94
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
54,587,284.54 46,253,794.57 23,290,922.41 17,665,647.99
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
5,172,849.02 52,222,162.45 2,470,906.73 39,036,399.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
566,334.89
611,655.57 1,539,358.00 1,455,491.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
164,681,449.59 152,659,870.52 97,024,651.92 75,189,576.98
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25,000.00
25,000.00
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
12,554,042.63 26,598,095.25 11,010,258.23 21,065,410.45
รวมเจ้าหนี้อื่น
237,563,970.21 278,345,578.36 137,453,011.81 155,083,850.04
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,102,484,191.99 1,080,427,045.86 723,693,059.79 326,984,136.13
22.
มสัั ญ
22. หนี้้�
หนีสิ้ สินตา
ิ นตามสั
ญญาเช่่
ญาเช่าา

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีดงั นี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่าระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
363,471,751.72 383,214,136.63 142,236,692.62 148,071,526.33
491,429.62
1,104,534.47
658,526.01
(1,656,901.64)
(19,521,461.21) (19,190,017.74) (5,524,361.12) (5,834,833.71)
345,100,246.14 363,471,751.72 136,712,331.50 142,236,692.62

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่า แบ่งได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 330,343,695.72 344,534,825.74 136,337,304.28 141,313,132.35
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการอื่น
14,756,550.42 18,936,925.98
375,027.22
923,560.27
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
345,100,246.14 363,471,751.72 136,712,331.50 142,236,692.62

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญา มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
30,264,525.65 (10,796,144.91) 19,468,380.74
111,547,352.27 (37,144,778.69) 74,402,573.58
307,120,832.44 (55,891,540.62) 251,229,291.82
448,932,710.36 (103,832,464.22) 345,100,246.14
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
30,524,054.81 (11,399,012.72) 19,125,042.09
113,765,112.26 (39,550,108.17) 74,215,004.09
334,325,124.32 (64,193,418.78) 270,131,705.54
478,614,291.39 (115,142,539.67) 363,471,751.72
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(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
9,899,052.00
(4,324,520.62)
5,574,531.38
38,206,510.00 (15,510,568.19) 22,695,941.81
135,641,464.00 (27,199,605.69) 108,441,858.31
183,747,026.00 (47,034,694.50) 136,712,331.50
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
10,029,318.00
(4,504,956.88) 5,524,361.12
38,523,007.00 (16,236,633.61) 22,286,373.39
145,224,019.00 (30,798,060.89) 114,425,958.11
193,776,344.00 (51,539,651.38) 142,236,692.62

สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 มี รายการที่ เกี่ ยวข้องกับ สั ญ ญาเช่ า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า 11,412,049.78 11,540,984.52 4,504,956.88 4,194,484.29
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
52,800.00
52,800.00
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า
30,933,510.99 30,731,002.26 10,029,318.00 10,029,318.00

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน
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23. ภาระผู
ผลประโยชน์พนั
พนัักงาน
กงาน
23.
ภาระผููก
กพั
พัั น
นผลประโยชน์์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดงั นี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนการให้บริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
568,124,486.94 551,446,511.00
37,821,414.00 33,724,827.99
10,042,839.00
9,674,534.01

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
226,806,366.60 222,159,650.00
12,415,862.00 11,762,524.00
4,450,325.00
4,289,878.00

(19,278,199.00)
- (1,099,595.60)
(29,346,815.94) (26,721,386.06) (10,017,299.00) (11,405,685.40)
567,363,725.00 568,124,486.94 232,555,659.00 226,806,366.60

การเปลี่ ยนแปลงผล(กําไร)ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งรวมไว้ในกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รับรู ้ในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
7,480,647.00
7,480,647.00 1,845,199.00
1,845,199.00
(19,278,199.00)
- (1,099,595.60)
(11,797,552.00)
7,480,647.00
745,603.40
1,845,199.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

รับรู ้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวม

37,529,304.50 33,818,654.97 13,766,472.00 13,032,408.00
10,334,948.50 9,580,707.03 3,099,715.00 3,019,994.00
47,864,253.00 43,399,362.00 16,866,187.00 16,052,402.00
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน (21,143,761.00)
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุ งจากประสบการณ์ 1,865,562.00
รวม
(19,278,199.00)

- (8,601,071.00)
- 7,501,475.40
- (1,099,595.60)

-

ข้อสมมติฐานหลักที่สําคัญในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ใน
การคํานวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2564
2563
ร้อยละ 1.9781
ร้อยละ 2.6581
ร้อยละ 2.00-4.00
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน ตามช่วงอายุของพนักงาน
55 ปี
55 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
(29,180,313.00) (26,794,659.00) (12,224,773.00) (11,340,545.00)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00
31,270,014.00 30,082,049.00 13,092,414.00 12,673,100.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
31,774,922.00 37,291,689.00 13,257,233.00 15,878,981.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00
(28,991,057.00) (33,542,835.00) (12,140,528.00) (14,347,087.00)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 (23,294,482.00) (31,597,780.00) (9,299,792.00) (12,968,220.00)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00 28,206,790.00 39,146,438.00 11,048,334.00 15,779,514.00
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24.
รับบั ล่ล่่ววงหน้
24. รายได้
รายได้้ค
ค่่า่าเช่
เช่่าารั
งหน้้าา
ประกอบด้วย

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมส่ วนที่ถึงกําหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2563 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

68,033,333.20 75,883,333.20 68,033,333.20 75,883,333.20
43,963,975.88 31,873,442.64
111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20
(7,850,000.00)
(3,102,645.91)
(10,952,645.91)
101,044,663.17

(7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
(1,909,466.76)
(9,759,466.76) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
97,997,309.08 60,183,333.20 68,033,333.20

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าต้นปี
107,756,775.84 115,929,923.38 75,883,333.20 83,733,333.20
บวก รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าในระหว่างปี
15,000,000.00
1,000,000.00
หัก รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี (10,759,466.76) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าปลายปี
111,997,309.08 107,756,775.84 68,033,333.20 75,883,333.20

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นรายได้รับล่วงหน้าที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา
ให้เช่าที่ดินและอาคารรวมถึงบริ การที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามีอายุระยะเวลา
20 ปี ครบกําหนดปี 2573 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษทั จะได้รับค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้าตาม
อัตราที่ระบุในสัญญา บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าวตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิ จการอื่นเป็ นรายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาให้เช่าที่ดินที่บริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่ งได้จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าที่ดินให้กบั บริ ษทั สองแห่ ง สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาเช่า 30 ปี
และ 25 ปี 7 เดื อ น ครบกํา หนดปี 2586 และปี 2589 ภายใต้สั ญ ญาดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ย่ อ ยจะได้รั บ
ค่าตอบแทนการจดสิ ทธิ การเช่าและค่าเช่าเป็ นอัตรารายเดือนตามที่ระบุในสัญญา บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้
ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าวตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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25. ทุุทุนนเรืืเรืออนหุ้้�น
นหุ น้
25.
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุ น้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่ม(ลด)ทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว (มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ (ลด)ทุนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุ น้ )

หุ น้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

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

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

จํานวนหุ ้น
(หน่วย : หุ น้ )

หุ น้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

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

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

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถใน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น
0.45 : 1 และ 0.39 : 1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.37 : 1
และ 0.99 : 1 ตามลําดับ

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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26. ส่่ส่ววนเกิิ
นเกินทุ
นทุุนนและสำำ
และสํ
ารองตามกฎหมาย
26.
�รองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่
บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท
จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินสํารองนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ท้ งั นี้บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
27.
27. การจ่่
การจ่าายเงิิ
ยเงินนปัปัันนผล
ผล

27.1 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงิน
ปั นผลหุ ้นละ 0.20 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น
เป็ นจํา นวน 250.76 ล้า นบาท (จ่า ยจริ งจํา นวน 250.72 ล้า นบาท) ปั จจุ บ นั จ่า ยเงิ นปั น ผลแล้ว
ทั้งจํานวน
27.2 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 โดยเสนอจ่ายเงิน
ปั นผลหุ ้นละ 0.20 บาท จํานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลมีจาํ นวน 1,253,821,000 หุ ้น
เป็ นจํา นวน 250.76 ล้า นบาท (จ่า ยจริ งจํา นวน 250.71 ล้า นบาท) ปั จจุ บ นั จ่า ยเงิ นปั น ผลแล้ว
ทั้งจํานวน
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28. ค่่ค่าาใช้
ยตามลักกษณะ
28.
ใช้้จ่จ่า่ายตามลัั
ษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา (169,997,000.81) (158,156,622.14)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
(34,276,407.80) 109,727,947.52
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
9,253,601,885.80 8,637,275,249.36
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(1,691,885.10)
(2,367,194.43)
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ชีวภาพ
2,411,298.38
(2,064,039.07)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2,369,674,446.17 2,429,473,581.60
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
107,258,441.00 129,475,706.00
ค่าเสื่ อมราคา
716,088,869.01 744,334,734.63
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ชีวภาพ
503,108,805.80 566,450,082.34
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
14,559,389.54
15,768,110.22
ค่าขนส่ง
361,508,677.49 250,165,360.73
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
69,642.11
243,892.19
ค่าสาธารณูปโภค
638,453,153.09 642,238,284.92
ค่าธรรมเนียม
5,970,317.33
5,967,890.55
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
14,037,686.51
20,436,929.73
ค่าส่ งเสริ มการขาย
9,633,649.63
11,362,144.44
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ
50,797,793.52
85,108,738.32
ต้นทุนทางการเงิน
70,201,368.41
91,029,906.79
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
7,328,372.88
11,100,639.21
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
204,359,722.82 199,285,780.09
รวม
14,123,098,225.78 13,786,857,123.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(147,015,942.86) (162,445,275.50)
5,327,117,243.32 4,606,264,507.79
(1,684,171.45) (2,360,040.49)
1,193,272,799.64 1,179,255,594.75
45,296,090.00 53,633,119.00
152,642,705.12 155,053,018.15
1,450,018.44
2,494,285.89
188,878,882.12 74,906,231.26
238,088,808.88 219,356,649.90
2,881,430.05
2,907,905.35
1,359,886.36
171,663.57
145,796.85
50,907,932.57 68,968,694.64
21,364,415.53
625,360.22
71,365,936.21 72,039,262.22
7,144,737,811.14 6,272,204,996.39

29.
ได้้
29. (รายได้้
(รายได้))ค่่ค่าาใช้้
ใช้จ่จ่า่ายภาษีีเงิิ
ยภาษีเงินนได้

29.1 ภาษีเงินได้ท่ีรับรู ้ในกําไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
28,135,607.51 141,376,135.18
50,787,381.02
(6,398,941.43)
21,736,666.08

62,639,392.31 (5,739,011.17)
204,015,527.49 (5,739,011.17)

57,291,778.71
108,079,159.73
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29.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(947,138.91) (18,331,060.09)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 18)
- 3,666,212.03

(1,099,595.60)
ร้อยละ 20
219,919.12

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคู ณของกําไรทางบัญชี
กับอัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากไฟไหม้
เงินปันผลรับ
ขาดทุนทางภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(39,777,959.06) 1,220,578,971.32
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
(7,955,591.81)
244,115,794.26

4,272,883.11
1,848,385.52
1,530,631.37
(1,104,872.22)
(336,834.29)
1,369,777.60
(20,886,697.37)
20,709,687.82
552,630.27
(5,739,011.17)
(5,739,011.17)

125,072.04
1,814,628.53
1,393,175.87
(1,166,966.74)
(472,008.10)
929,343.32
(11,024,257.49)
(115,233,770.40)
(69,540,287.80)
(153,342.47)
50,787,381.02
57,291,778.71
108,079,159.73
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30.
ไร(ขาดทุุนน)ต่่
30. กำำกํ�าไร(ขาดทุ
)ต่ออหุ้้�นขั้้�
หุ น้ นพื้้
ขั้น� พืนฐาน
้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (หน่วย : บาท)
209,344,400.87 1,351,726,966.66 (34,038,947.89) 1,112,499,811.59
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ ) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.17
1.08
(0.03)
0.89
31. การเสนอข้้
แนกตามส่่ ววนงาน
31.
การเสนอข้ออมููมูลลทางการเงิิ
ทางการเงินจำ
นจํำ�าแนกตามส่
นงาน

กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจชําแหละไก่ ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุ รกิจอาหารสัตว์
ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ธุ รกิจจําหน่ายลูกไก่ ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ป และ
ธุ รกิ จฟาร์ มเลี้ ยงไก่ ปู่ ย่าพันธุ์ กําไร(ขาดทุ น)จากการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิ ดขึ้ นจากยอด
รายได้หกั ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุรกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่วนงาน

ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชําแหละไก่
6,320.81
532.64

ส่วนงาน
ธุรกิจฟาร์ ม
เลี้ยงไก่เนื้อ
3,433.77
3,864.06

6,853.45
7,297.83
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
(99.06)
(94.33)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

2,297.89
152.27
1,593.34

4,207.80
979.89

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ ม
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจฟาร์ ม ตัดบัญชี
อาหารสัตว์ ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
2,844.67
158.50
107.79
788.13
126.90
13,780.57
4,803.08
1,163.42
3.08
169.08 (10,535.36)
7,647.75
150.30

1,321.92
90.10

107.79
(38.40)

791.21
14.48

295.98
52.61

1,748.55
51.36
2,641.92

1,818.90
680.62

4.04

144.99
143.98

396.83
11.62
209.33

(10,535.36)

13,780.57
75.70
227.14
(70.20)
(21.74)
210.90
18.27
(1.59)
227.58
10,614.96
215.25
6,253.12
4,140.76
21,224.09

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ลู ก ค้า รายใหญ่ ที่ มู ล ค่ า การขาย
สู งกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 ราย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม
5,133.19 ล้านบาท

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่วนงาน

ส่วนงาน
ธุรกิจ
ชําแหละไก่
6,003.95
555.46
6,559.41
710.82

ส่วนงาน
ส่วนงาน
ธุรกิจฟาร์ ม
ธุรกิจ
เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
4,194.39 3,029.72
3,453.01 4,622.12
7,647.40 7,651.84
15.47
410.11

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

1,802.91
159.49
1,402.26

4,185.71
1,003.47

1,728.44
59.71
2,683.63

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ส่วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจฟาร์ ม
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจฟาร์ ม ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จําหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
249.72
143.70
740.60
132.75
14,494.83
1,342.86
3.94
192.55 (10,169.94)
1,592.58
143.70
744.54
325.30 (10,169.94) 14,494.83
97.27
(26.91)
16.30
74.06
1,297.12
354.92
(91.03)
(204.01)
1,357.00
(5.27)
1,351.73
1,510.52
737.59

3.55

162.13
141.37

424.74
11.62
305.96

9,814.45
230.82
6,277.83
4,086.67
20,409.77

สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ลู ก ค้า รายใหญ่ ที่ มู ล ค่า การขาย
สู งกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจํานวน 2 ราย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม
6,110.79 ล้านบาท
เกณฑ์ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6.2)
ส่ วนเกณฑ์ ในการกําหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ทั ร่ วมที่
เกิดขึ้นระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อยอดขายสุ ทธิ รวม ดังนี้

ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
ตามงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
77.58
81.20
22.42
18.80

32.
32. เครื่่�
เครือ่ องมืื
งมืออทางการเงิิ
ทางการเงินน

32.1 สัญญาอนุพนั ธ์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้นาํ การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยงมาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,403,080.28 3,548,483.79 3,876,545.46

940,249.58

หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้นาํ การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยงมาถือปฏิบตั ิ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 26,075,967.21 17,892,997.84 26,075,967.21 1,775,255.80

สัญญาอนุ พนั ธ์มีไว้เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ ยงเชิ งเศรษฐกิ จ ไม่ใช่
เพื่อการลงทุ นเพื่อหวัง ผลกําไร บริ ษ ทั ไม่ไ ด้นาํ การบัญ ชี ป้ องกันความเสี่ ย งมาถื อปฏิ บ ตั ิ โดย
การจัดประเภทสัญญาอนุ พ นั ธ์เป็ นรายการถื อไว้เพื่อค้าสําหรับ การบันทึกบัญชี และวัดมูล ค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คํานวณโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นข้อมูลระดับ 2 ในลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลู กหนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นอื่น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
32.2.1 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร
และเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการ
ให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม
ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ งการพิ จารณากําหนดวงเงิ นเครดิ ตที่ จะให้กบั ลู ก ค้าหรื อคู่สั ญ ญา และ
วิเคราะห์ ฐานะทางการเงิ นของลู กค้าหรื อคู่สัญญาและมี การติดตามหนี้ อย่างสมํ่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว
การให้เครดิตของกลุ่มบริ ษทั มีการกระจายตัวพอสมควร เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้า
ที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ส่ วนลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
ไม่มีความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้รับชําระหนี้ เนื่ องจากลู กหนี้ มีการค้างชําระอยู่ในเครดิ ตเทอม
ปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ได้
กลุ่ ม บริ ษ ัท พิ จ ารณาการด้อ ยค่ า ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน โดยมี ก าร
แบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี รู ป แบบของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน และ
คํานวณหาอัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากอายุหนี้
คงค้างนับ จากวัน ที่ถึ ง กํา หนดชําระสําหรับ แต่ก ลุ่ม นั้น ๆ การคํา นวณผลขาดทุน จาก
การด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น คํา นึ ง ถึ ง ข้อ มู ล ที่ มี ค วามสมเหตุ ส มผลและ
สามารถสนับ สนุ น ได้ที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่ รายงานเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ในอดี ต สภาพการณ์
ปั จจุ บ ัน และการคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต โดยทั่ว ไปกลุ่ ม บริ ษ ัท จะตัด
จําหน่ า ยลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น ออกจากบัญ ชี ต ามนโยบายของกลุ่ ม บริ ษ ัท โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
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• เงินฝากและเครื่ องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงิ นฝาก
กับสถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริ ษทั ควบคุมความสมดุลของ
ระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและ
ต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของ
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น และเครื่ องมื อทางการเงิ นไม่สู งมากนักเนื่ องจากคู่ สั ญญาเป็ น
สถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
32.2.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อ
และขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาเข้าทําสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2564
2563
(พัน)
(พัน)
7,029
-

1,949
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)
8,151
8,173
33.42
30.04
61
213
38.28
37.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)
6,933
1,949
165
60
33.42
30.04
213
38.28
37.26
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลื อของสัญญาซื้ อ-ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้

สกุลเงิน

ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

สกุลเงิน

ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนที่ขาย
จํานวนที่ซ้ือ
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
40,422
560
736
30,961
631
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนที่ขาย
จํานวนที่ซ้ือ
2564
2563
2564
2563
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
40,422
560
92
1,620
335
-

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จาก
การเปลี ่ ย นแปลงที ่อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่า งสมเหตุส มผลของอัต ราแลกเปลี ่ ย นสกุล เงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยกําหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อ
กําไรก่อนภาษีน้ ี เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นที่
เป็ นตัวเงิ น รวมถึ งสัญญาอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้นาํ การบัญชี ป้องกัน
ความเสี่ ยงมาถื อปฏิ บตั ิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
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สกุลเงิน

+3.00
-3.00
+3.00
-3.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
(พันบาท)
40,132
47,398
(40,132)
(47,398)
793
384
(793)
(384)

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+3.00
-3.00
+3.00
-3.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
(พันบาท)
22,796
3,667
(22,796)
(3,667)
(239)
(239)
239
239

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)

ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ยูโร

32.2.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันและหนี้ สินตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ สําคัญ
สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย และสําหรั บสิ นทรัพ ย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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ไม่มีอตั รา
5 ปี
ตามตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

ภายใน
1 ปี
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งบการเงิิน

-

- 765,903,452.35
- 765,903,452.35

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,310,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 160,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า
19,468,380.74
74,402,573.58 251,229,291.82
2,849,968,380.74 1,174,402,573.58 651,229,291.82

ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,170,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
60,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 49,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,200,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า
5,574,531.38
2,484,574,531.38

(หน่วย : บาท)

รวม

มากกว่า
5 ปี

-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

- 894,666,200.62 292,797,171.55 1,187,463,372.17 0.00-0.50
- 715,058,975.88 715,058,975.88
- 894,666,200.62 1,007,856,147.43 1,902,522,348.05
- 700,000,000.00 0.78-0.98
- 1,080,427,045.86 1,080,427,045.86
- 2,713,000,000.00 3.25-5.50
- 363,471,751.72
3.25
- 1,080,427,045.86 4,856,898,797.58
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

- 1,310,000,000.00 0.80-0.90
- 160,500,000.00
1.00
- 1,102,484,191.99 1,102,484,191.99
- 2,860,000,000.00 3.25-5.50
- 345,100,246.14
3.25
- 1,102,484,191.99 5,778,084,438.13

700,000,000.00
553,000,000.00 2,160,000,000.00
19,125,042.09
74,215,004.09 270,131,705.54
1,272,125,042.09 2,234,215,004.09 270,131,705.54

ภายใน
1 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

196,830,201.43 962,733,653.78 0.00-0.50
780,062,325.93 780,062,325.93
976,892,527.36 1,742,795,979.71

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รา
5 ปี
ตามตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(หน่วย : บาท)

ปรับขึ้นลง
ตามตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

- 255,040,041.49
55,000.00
- 470,317,974.40
- 255,040,041.49 470,372,974.40

217,200,000.00 500,000,000.00
22,695,941.81 108,441,858.31
239,895,941.81 608,441,858.31

รวม

255,095,041.49
470,317,974.40
725,413,015.89

- 1,170,000,000.00
- 60,000,000.00
- 49,000,000.00
- 723,693,059.79 723,693,059.79
- 1,917,200,000.00
- 136,712,331.50
- 723,693,059.79 4,056,605,391.29

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.25
-

0.80-0.90
0.90
1.00
3.25-5.50
3.25

255

256
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สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

-

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
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มากกว่า
5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

- 334,942,504.02
162,204.80
- 306,894,743.85
- 334,942,504.02 307,056,948.65

700,000,000.00
30,000,000.00
393,000,000.00 1,489,600,000.00
5,524,361.12
22,286,373.39 114,425,958.11
1,128,524,361.12 1,511,886,373.39 114,425,958.11

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

รวม

335,104,708.82
306,894,743.85
641,999,452.67

- 700,000,000.00
- 30,000,000.00
- 326,984,136.13 326,984,136.13
- 1,882,600,000.00
- 142,236,692.62
- 326,984,136.13 3,081,820,828.75

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรก่ อ นภาษี อ ย่า งเป็ นสาระสํ า คัญ จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
32.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่ อ งโดยกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้
ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินเพื่อนําไปชําระหนี้ และ
ได้ขอ้ สรุ ปว่าความเสี่ ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า กลุ่มบริ ษทั มี ความสามารถในการเข้าถึ ง
แหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.25
-

0.78-0.98
1.40
3.25-5.50
3.25

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

รวม

รายการทีไ่ ม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,310,000,000.00
- 1,310,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 160,500,000.00
- 160,500,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 1,102,484,191.99
- 1,102,484,191.99
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1,360,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00 2,860,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- 19,468,380.74 74,402,573.58 251,229,291.82 345,100,246.14
รวมรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
1,310,000,000.00 2,642,452,572.73 1,174,402,573.58 651,229,291.82 5,778,084,438.13
รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

26,075,967.21
26,075,967.21

-

-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

26,075,967.21
26,075,967.21

รวม

รายการทีไ่ ม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
700,000,000.00
- 700,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 1,080,427,045.86
- 1,080,427,045.86
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 553,000,000.00 2,160,000,000.00
- 2,713,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- 19,125,042.09 74,215,004.09 270,131,705.54 363,471,751.72
รวมรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
700,000,000.00 1,652,552,087.95 2,234,215,004.09 270,131,705.54 4,856,898,797.58
รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

17,892,997.84
17,892,997.84

-

-

17,892,997.84
17,892,997.84

257
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

รายการทีไ่ ม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,170,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
60,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 49,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 723,693,059.79
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 1,200,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า
5,574,531.38
รวมรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
1,279,000,000.00 1,929,267,591.17
รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

-

26,075,967.21
26,075,967.21

รวม

- 1,170,000,000.00
- 60,000,000.00
- 49,000,000.00
- 723,693,059.79
217,200,000.00 500,000,000.00 1,917,200,000.00
22,695,941.81 108,441,858.31 136,712,331.50
239,895,941.81 608,441,858.31 4,056,605,391.29

-

-

รายการทีไ่ ม่ ใช่ สัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
700,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
30,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาอนุพนั ธ์
730,000,000.00

-

26,075,967.21
26,075,967.21
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

รายการสั ญญาอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการสัญญาอนุพนั ธ์

(หน่วย : บาท)

รวม

- 700,000,000.00
- 30,000,000.00
326,984,136.13
- 326,984,136.13
393,000,000.00 1,489,600,000.00
- 1,882,600,000.00
5,524,361.12 22,286,373.39 114,425,958.11 142,236,692.62
725,508,497.25 1,511,886,373.39 114,425,958.11 3,081,820,828.75

1,775,255.80
1,775,255.80

-

-

1,775,255.80
1,775,255.80

32.2.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ จดั อยู่ในประเภท
ระยะสั้ น หรื อ มี อ ตั ราดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ อัต ราตลาดและเงิ น กู ้ย ืม สกุล เงิ น บาทที่ มี
อัต ราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

92
อย่างไรก็ตาม หนี้ สิ นทางการเงิ นของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่ ไม่ ได้วดั มู ลค่ ายุติธรรมในงบ
แสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับชั้น
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,500,000,000.00 1,514,210,620.72
ระดับ 2
งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2,160,000,000.00 2,188,996,738.57

(หน่วย : บาท)
ลําดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
(หน่วย : บาท)

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับชั้น
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
717,200,000.00 722,344,244.70
ระดับ 2

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับชั้น
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1,489,600,000.00 1,501,118,021.31
ระดับ 2

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลด
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปั จจุบนั สําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินที่คล้ายคลึงกันปรับปรุ งด้วยความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั
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33.
องมููลลค่่ค่ายุ
33. ลำำลํ�าดััดับบชั้้�ชันข
ายุุติติธิธรรม
รรม
้ นของมู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ วดั มู ลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

หนี้สินที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

4,403,080.28

-

รวม
-

4,403,080.28

1,638,014,524.37 1,638,014,524.37

26,075,967.21

-

26,075,967.21
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

3,548,483.79

-

3,548,483.79

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

1,304,435,793.94

1,304,435,793.94

หนี้สินที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

17,892,997.84

-

17,892,997.84

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

3,876,545.46

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

หนี้สินที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

26,075,967.21

รวม
-

3,876,545.46

1,517,936,680.00 1,517,936,680.00

-

26,075,967.21
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

940,249.58

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

หนี้สินที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า

-

1,775,255.80

รวม
-

940,249.58

1,273,397,130.00 1,273,397,130.00

-

1,775,255.80

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
34.
ดขึ้ด
้ ขึ้น
�น
34. ภาระผูู
ภาระผูกกพััพันนและหนี้้�
และหนีสิินที่
่อาจจะเกิ
้ สิน่�อทีาจจะเกิิ

34.1 นอกจากหนี้ สินตามที่ ป รากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
กลุ่มบริ ษทั ยังมี ภาระผูกพันอื่ นดังนี้
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

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

บาท
บาท

บาท
บาท

374.00
242.00

2564
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

2563
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ

60.87
-

313.13
242.00

374.00
242.00

58.22 315.78
- 242.00

9,795.73 2,146.08 7,649.65 10,015.95 1,592.82 8,423.13
500.00
9.84 490.16
500.00 187.35 312.65

ดอลลาร์สหรัฐ 118.50
บาท
0.25
บาท
30.00

19.57
0.01
-

98.93
0.24
30.00

118.50
18.00
30.00

2.40 116.10
0.04 17.96
- 30.00

(1)

บาท

120.00

58.17

61.83

120.00

(2)

บาท

1,200.00

200.77

999.23

1,200.00

260.82 939.18

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(4)
บาท
200.00

-

200.00

6.50
200.00

6.50
- 200.00

1.21
-

61.67
50.00

62.88
50.00

(5)
(6)

บาท
บาท

62.88
50.00

58.17

5.32
-

61.83

57.56
50.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

วงเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บัตรเครดิตนํ้ามัน

2564
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

-

96.00

96.00

3,494.93 1,685.66 1,809.27

3,494.93

สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น
บาท

บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

96.00

68.00
0.10

19.57
0.01

48.43
0.09

วงเงิน
ทั้งสิ้น

68.00
0.50

2563
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
-

96.00

876.47 2,618.46
0.40
0.01

67.60
0.49
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อคํ้าประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตีและสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บัตรเครดิตนํ้ามัน

สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

2564
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

(1)

บาท

120.00

58.07

61.93

120.00

(2)

บาท

1,200.00

200.77

999.23

1,200.00

50.00

-

50.00

6.50
50.00

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(6)
บาท

2563
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ
58.07

61.93

- 1,200.00

-

6.50
50.00

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในรู ปของ
หนังสื อคํ้าประกันจํานวน 120.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่งในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตี
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจํานวน 1,200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(3) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท ได้รับ สิ น เชื่ อร่ วมกับ บริ ษ ัท ย่อ ยสามแห่ ง โดยมี วงเงิ น
สิ นเชื่ อรวมจํานวน 6.50.ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ซึ่ งแบ่งเป็ นวงเงิ นย่อยสําหรับ
สิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี จาํ นวน 30.00 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสั้น จํานวน 200.00 ล้า นบาท
หนังสื อคํ้าประกันจํานวน 80.00 ล้านบาท ส่ วนที่ เหลื อใช้เป็ นวงเงิ นสิ นเชื่ อ เลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2564 กลุ่มบริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งยกเลิกวงเงินดังกล่าวจากสถาบันการเงิน
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สิ นเชื่ อเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตจํานวน 10.00 ล้านบาท และสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้าจํานวน 52.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ง ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิตนํ้ามันจํานวน 50.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
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34.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในฐานะผูใ้ ช้บริ การกับบริ ษทั อื่นเกี่ยวกับสัญญาบริ การ สัญญามีอายุ 1-5 ปี
โดยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาบริ การ ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
- ภายใน 1 ปี
- เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

0.99
0.32
1.31

0.96
1.27
2.23

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

34.3 กลุ ่มบริ ษ ทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าที่ดินในฐานะผูใ้ ห้เช่ากับ บริ ษ ทั อื่น สัญญาให้เช่ามีอายุ 2-30 ปี
โดยมีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่ วนหนึ่ งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่จะได้รับในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาให้เช่าระยะยาว ดังนี้

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
3.35
17.16
11.93
11.96
61.39
64.32
76.67
93.44

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
-

34.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
68.15
128.60

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
62.07
117.29

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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35.
จากการส่่
35. สิิสิททธิิธิปประโยชน์์
ระโยชน์
จากการส่งเสริิ
งเสริมการลงทุุ
มการลงทุน น

กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บ เครื่ องจักรตามที่ อนุ ม ตั ิ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุ คคลสําหรับกําไรสุ ท ธิ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นมี
กําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั
ลําดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
1.

2.

3.

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

63-0518-1-00-1-0 14 เมษายน 2563 ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป หรื อ
กึ่งสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง
64-0173-1-00-1-0 19 มกราคม 2564 ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป หรื อ
กึ่งสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง
64-0295-1-00-1-0 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป หรื อ
กึ่งสําเร็ จรู ปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

ยังไม่มีรายได้

-

ยังไม่มีรายได้

-

ยังไม่มีรายได้

-

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

28 สิ งหาคม 2557
30 สิ งหาคม 2557
23 ธันวาคม 2557
25 กรกฎาคม 2558
21 กุมภาพันธ์ 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559
7 เมษายน 2560
10 เมษายน 2560
30 กรกฎาคม 2561

27 สิ งหาคม 2565
29 สิ งหาคม 2565
22 ธันวาคม 2565
24 กรกฎาคม 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567
6 เมษายน 2568
9 เมษายน 2568
29 กรกฎาคม 2569

ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
ลําดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2108(2)/2553
1898(2)/2553
1674(2)/2554
2084(2)/2557
1022(2)/2555
2106(2)/2553
2107(2)/2553
2085(2)/2557
2083(2)/2557

ลงวันที่
19 ตุลาคม 2553
24 สิ งหาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
3 กันยายน 2557
12 มกราคม 2555
19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2557

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
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ลําดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557
1591(2)/2553
1187(2)/2553
62-0375-1-00-1-0
64-0247-1-00-1-0
1233(2)/2557
61-0732-1-00-1-0

ลงวันที่
3 กันยายน 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
8 มิถุนายน 2553
24 กุมภาพันธ์ 2553
17 เมษายน 2562
5 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2557
22 มิถุนายน 2561

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ผลิ ตลู กไก่ พ่อ แม่ พ นั ธุ์ และ
ลูกไก่เนื้อ
60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกายน 2560 ผลิตอาหารแปรรู ปจากเนื้อไก่
และอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
22 สิ งหาคม 2556 21 สิ งหาคม 2564
20 สิ งหาคม 2562 19 สิ งหาคม 2570
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
1 ธันวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565
ยังไม่มีรายได้
3 มกราคม 2561

2 มกราคม 2569

36. การอนุุ
36.
การอนุมัมัติตั ิงิงบการเงิิ
บการเงินน

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ผู้้�บริหา
ิ ร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
และเลขานุุการบริิษััท
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม และเลขานุุการบริิษััท

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

1. นายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- มััธยมปลาย

ตำำ�แหน่่ง
อบรมหลัักสููตร:
• ประธานกรรมการบริิษััท
- Directors
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
Accreditation
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 27 มกราคม 2535 Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 11/2004
อายุุ 81 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• พี่่�ชายนายวิิรััช ศิิริิมงคลเกษม
• พี่่�ชายนพ.อนัันต์์ ศิิริิมงคลเกษม
• พี่่�ชายนางสมสิิริิ อิิงโพธิ์์�ชััย
• พี่่�ชายน.ส.วรรณีี ศิิริิมงคลเกษม
• อานายสุุจิิน ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

2.74

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2535 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

ปีี 2521 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(2) บมจ. กรุุงไทยอาหาร
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์)

ปีี 2521 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(3) บจก. ฟาร์์มกรุุงไทย
(ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�)

ปีี 2524 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(4) บจก. เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม
(ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ)

ปีี 2536 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(5) บจก. จีีพีี บรีีดดิ้้�ง
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�)

ปีี 2518 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(6) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์อาหารสััตว์์
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์)

ปีี 2527 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(7) บจก. ฟาร์์ม ป.เจริิญพัันธ์์ อิิมเอ็็กซ์์
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงหมููเนื้้�อ-หมููพัันธุ์์�)

ปีี 2529 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(8) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์ จีี.พีี.ฟาร์์ม
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�)

ปีี 2530 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(9) บจก. กรุุงไทยเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(ธุุรกิิจผลิิตลููกกุ้้�ง-เลี้้�ยงปลา)

ปีี 2531 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(10) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส
(ธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2533 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(11) บจก. เอ็็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์์
(ธุุรกิิจคอนโด)

ปีี 2536 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(12) บจก. จุุลฉััตร
(ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2560 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

(13) บจก. เอ็็มเอส 2018
(ธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2518 – ปีี 2561

ประธานกรรมการ

(14) บจก. พีี.เว็็ต.
(ธุุรกิิจยาสััตว์์)

ปีี 2536 – ปีี 2561

ประธานกรรมการ

(15) บจก. พานาแลบ
(ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายเคมีีเกษตร)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

2. นายวิิรััช ศิิริิมงคลเกษม

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- มััธยมปลาย

ตำำ�แหน่่ง
อบรมหลัักสููตร:
• รองประธานกรรมการบริิษััท
- Directors
• กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
Accreditation
• กรรมการบริิหาร
Program
• กรรมการผู้้�จััดการ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 27 มกราคม 2535 จากสมาคม IOD
รุ่่�น 14/2004
อายุุ 72 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• น้้องนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

2.42

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปี 2535 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

ปี 2521 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปี 2521 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)

ปี 2524 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ)

ปี 2525 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(5) บจก. จีเอฟ ฟูดส์
(ธุรกิจอาหารแปรรูป)

ปี 2536 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(6) บจก. จีพี บรีดดิ้ง
(ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)

ปี 2518 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(7) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปี 2527 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(8) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี้ยงหมูเนื้อ-หมูพันธุ์)

ปี 2529 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(9) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
(ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)

ปี 2530 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(10) บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี้ยงปลา)

ปี 2531 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

ปี 2533 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
(ธุรกิจคอนโด)

ปี 2536 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

(13) บจก. จุลฉัตร
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ปี 2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(14) บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(15) บจก. เอ็มเอส 2018
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(16) บจก วีดับเบิ้ลยูพี
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

เอกสารแนบ 1

270

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

3. นพ.อนัันต์์ ศิิริิมงคลเกษม

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- แพทยศาสตรบััณฑิิต
วุุฒิิบััตรจัักษุุแพทย์์
คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
• ประธานคณะกรรมการบริิหาร
• กรรมการสรรหา พิิจารณา
อบรมหลัักสููตร:
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแล
- Directors
กิิจการ
Accreditation
• รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
Program
• รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
จากสมาคม IOD
สายงานบริิหาร
รุ่่�น 14/2004
• ผู้้�บริิหารสููงสุุดสายงานบััญชีี
และการเงิิน
- TLCA CFO CPD
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 27 มกราคม 2535 จากสมาคมบริิษััทจด
ทะเบีียนไทย
อายุุ 70 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• น้้องนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.33

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ปีี 2535 – ปััจจุุบััน

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ประธานคณะกรรมการบริิหาร, (1) บมจ. จีเอฟพีที
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)
และรองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายงานบริิหาร

ปีี 2536 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหาร
และรองกรรมการผู้้�จััดการ

(2) บจก. จีพี บรีดดิ้ง
(ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหาร
และรองกรรมการผู้้�จััดการ

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหาร
และรองกรรมการผู้้�จััดการ

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหาร
และรองกรรมการผู้้�จััดการ

(5) บจก. จีเอฟ ฟูดส์
(ธุรกิจอาหารแปรรูป)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการบริิหาร

(6) บมจ. กรุงไทยอาหาร
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(7) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปีี 2536 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(8) บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่)

ปีี 2551 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(9) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่)

ปีี 2530 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(10) บจก. เวชผาติ์
(ธุรกิจซื้อขายยาเวชภัณฑ์)

ปีี 2534 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2541 – ปััจจุุบััน

นายกสมาคม

ปีี 2543 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(13) กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปีี 2543 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(14) สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือ
แห่่งประเทศไทย

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(15) บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี้ยงปลา)

ปีี 2534 – ปีี 2561

กรรมการ

(16) บจก. พี.เว็ต.
(ธุรกิจยาสัตว์)

ปีี 2536 – ปีี 2561

กรรมการ

(17) บจก. พานาแลบ
(ธุรกิจจ�ำหน่ายเคมีเกษตร)

(12) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

4. นพ.สาธิิต กรเณศ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- วทบ.พบ.วุุฒิิบััตร
ศััลยกรรมทั่่�วไป
และศััลยกรรมเด็็ก
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการอิิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อบรมหลัักสููตร:
• ประธานกรรมการสรรหา
- Directors
พิิจารณาค่่าตอบแทน
Accreditation
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 25 มิิถุุนายน 2541 Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 14/2004
อายุุ 69 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
- ไม่่มีี ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2541 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ปีี 2531 – ปััจจุุบััน

อาจารย์์และแพทย์์

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)
(2) คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
(ธุุรกิิจโรงพยาบาล)

- Audit Committee
Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 31/2010

เอกสารแนบ 1

272

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

5. นายปารเมศ เหตระกููล

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี บััญชีี
บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการอิิสระ
- ปริิญญาโท MBA
• กรรมการตรวจสอบ
University
• กรรมการสรรหา พิิจารณา
of Hartford,
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแล
Connecticut, USA
กิิจการ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2548 - ประกาศนีียบััตร
ทางวิิชาชีีพชั้้�นสููง
ทางด้้านการเงิิน
อายุุ 58 ปีี
และการลงทุุน
CFA, the Institute
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
of Chartered
- ไม่่มีี Financial
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย Analysts, Virginia,
USA
อบรมหลัักสููตร:
- Directors
Accreditation
Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 43/2005

เอกสารแนบ 1

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.004

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2548 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ปััจจุุบััน

กรรมการ

(2) บจก. ดีีเอ็็นบรอดคาสท์์
(ธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิตอล)

ปััจจุุบััน

กรรมการ

(3) บจก. ประชุุมช่่าง
(ธุุรกิิจสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์)

ปััจจุุบััน

กรรมการ

(4) บจก. อะกริิยููเนี่่�ยน
(ธุุรกิิจการเกษตร)

ปััจจุุบััน

กรรมการ

(5) บจก. ปิิยะดาแมนชั่่�น
(ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์)

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

6. นายธนาธิิป พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
นิิติิศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์

ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
- ปริิญญาโท กฎหมาย
• กรรมการสรรหา พิิจารณา
University of
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแล
Pennsylvania, USA
กิิจการ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2551 - ปริิญญาโท กฎหมาย
Southern Methodist
University, USA
อายุุ 57 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
- ไม่่มีี -

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

273

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2551 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ปีี 2548 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป
แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย)

อบรมหลัักสููตร:

- Directors
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย Accreditation
Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 78/2009

เอกสารแนบ 1

274

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

7. นางสมสิิริิ อิิงโพธิ์์�ชััย

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ประถมศึึกษา

ตำำ�แหน่่ง
อบรมหลัักสููตร:
• กรรมการบริิษััท
- Directors
• กรรมการบริิหาร
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 27 มกราคม 2535 Accreditation
Program
จากสมาคม IOD
อายุุ 74 ปีี
รุ่่�น 17/2004
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• น้้องนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.20

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปี 2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

ปี 2521 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน

ปี 2521 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)

ปี 2524 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ)

ปี 2525 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(5) บจก. จีเอฟ ฟูดส์
(ธุรกิจอาหารแปรรูป)

ปี 2518 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(6) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปี 2531 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(7) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ )

ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(8) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
(ธุรกิจขายสินค้าอุปโภค)

ปี 2518 – ปี 2561

กรรมการ

(9) บจก. พี.เว็ต.
(ธุรกิจยาสัตว์)

ปี 2536 – ปี 2561

กรรมการ

(10) บจก. พานาแลบ
(ธุรกิจจ�ำหน่ายเคมีเกษตร)

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

8. น.ส.วรรณีี ศิิริิมงคลเกษม
ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการบริิษััท
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 18 เมษายน 2546

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
ศึึกษาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ

อบรมหลัักสููตร:
อายุุ 64 ปีี
- Directors
Accreditation
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
Program
• น้้องนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม จากสมาคม IOD
รุ่่�น 17/2004
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.81

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

275

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปี 2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

ปี 2525 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร
ฝ่่ายนำำ�เข้้าสิินค้้าและจััดซื้้�อเคมีีภััณฑ์์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
(ธุรกิจขายสินค้าอุปโภค)

ปี 2525 – ปี 2561

กรรมการ

(4) บจก. พี.เว็ต.
(ธุรกิจยาสัตว์)

ปี 2536 – ปี 2561

กรรมการ

(5) บจก. พานาแลบ
(ธุรกิจจ�ำหน่ายเคมีเกษตร)

เอกสารแนบ 1

276

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

9. นายสุุจิิน ศิิริิมงคลเกษม
ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการบริิษััท
• กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแล
กิิจการ
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• กรรมการบริิหาร
• รองกรรมการผู้้�จััดการสายงาน
จััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 18 เมษายน 2546
อายุุ 51 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• หลานนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

ปริิญญาตรีี
เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Boston University,
USA
อบรมหลัักสููตร:
- Directors
Certification
Program(DCP)
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 33/2003

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

4.78

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2546 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานจััดซื้้�อไก่่เนื้้�อ

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

ปีี 2547 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายการตลาด

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(3) บจก. ฟาร์์มกรุุงไทย
(ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�)

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(4) บจก. เอ็็ม.เค.เอส. ฟาร์์ม
(ธุุรกิิจฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อ)

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(5) บจก. จีีเอฟ ฟููดส์์
(ธุุรกิิจอาหารแปรรููป)

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(6) บจก. จีีพีี บรีีดดิ้้�ง
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(7) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์อาหารสััตว์์
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(8) บจก. ฟาร์์ม ป.เจริิญพัันธ์์ อิิมเอ็็กซ์์
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงหมููเนื้้�อ-หมููพัันธุ์์�)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(9) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์ จีี.พีี.ฟาร์์ม
(ธุุรกิิจเลี้้�ยงไก่่ปู่่�ย่่าพัันธุ์์�)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(10) บจก. กรุุงไทยเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
(ธุุรกิิจผลิิตลููกกุ้้�ง-เลี้้�ยงปลา)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(11) บจก. ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส
(ธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(12) บจก. เอ็็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์์
(ธุุรกิิจคอนโด)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(13) บจก. จุุลฉััตร
(ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2560 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(14) บจก. เอ็็มเอส 2018
(ธุุรกิิจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์)

ปีี 2547 – ปีี 2561

กรรมการ

(15) บจก. พีี.เว็็ต.
(ธุุรกิิจยาสััตว์์)

ปีี 2547 – ปีี 2561

กรรมการ

(16) บจก. พานาแลบ
(ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายเคมีีเกษตร)

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

(2) บมจ. กรุุงไทยอาหาร
(ธุุรกิิจอาหารสััตว์์)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

10. นางปรานีี ภาคสุุข
ตำำ�แหน่่ง
• กรรมการบริิหาร
• รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายงานการเงิิน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 สิิงหาคม 2554
อายุุ 68 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• น้้องนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
บริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง
อบรมหลัักสููตร:
- Directors
Accreditation
Program
จากสมาคม IOD
รุ่่�น 17/2004

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.10

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

277

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายการเงิิน

ปีี 2523 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปีี 2523 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)

ปีี 2523 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(4) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปีี 2524 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(5) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
(ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ)

ปีี 2525 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(6) บจก. จีเอฟ ฟูดส์
(ธุรกิจอาหารแปรรูป)

ปีี 2531 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(7) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(8) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
(ธุรกิจขายสินค้าอุปโภค)

ปีี 2523 – ปีี 2561

กรรมการ

(9) บจก. พี.เว็ต.
(ธุรกิจยาสัตว์)

ปีี 2536 – ปีี 2561

กรรมการ

(10) บจก. พานาแลบ
(ธุรกิจจ�ำหน่ายเคมีเกษตร)

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

เอกสารแนบ 1

278

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

11. นายกิิตติิชััย ศิิริิมงคลเกษม

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
INFO.
ตำำ�แหน่่ง
Management,
• รองกรรมการผู้้�จััดการ
California State
สายงานการผลิิตและการตลาด University, San
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
Bernardino
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 18 ตุุลาคม 2547
- ปริิญญาโท MBA
The University of
อายุุ 52 ปีี
La Verne, USA
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• บุุตรนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

2.98

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2547 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานการผลิิต และการตลาด

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(2) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
(ธุรกิจอาหารสัตว์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(3) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
(ธุรกิจเลี้ยงหมูเนื้อ-หมูพันธุ์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(4) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
(ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(5) บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
(ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี้ยงปลา)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(6) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(7) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
(ธุรกิจคอนโด)

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

(8) บจก. จุลฉัตร
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

12. น.ส.วิิภาวดีี ศิิริิมงคลเกษม

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์

ตำำ�แหน่่ง
• รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาธุุรกิิจ
- ปริิญญาโท
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิหารธุุรกิิจ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 23 กุุมภาพัันธ์์ 2558
(EMBA)
สถาบัันบััณฑิิต
อายุุ 55 ปีี
บริิหารธุุรกิิจ
ศศิินทร์์
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• บุุตรนายประสิิทธิ์์� ศิิริิมงคลเกษม - ปริิญญาโท
การจััดการทั่่�วไป
University
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
of Southern
California, USA

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

2.98

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

279

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาธุุรกิิจ

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

ปีี 2559 – 2563

กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานเวลเนสลีีฟวิ่่�ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)
(2) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
(ธุรกิจขายสินค้าอุปโภค)
(3) บมจ. ดุสิตธานี
(ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
และสันทนาการ)

เอกสารแนบ 1

280

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

13. น.ส.จุุฑามาส อิิงโพธิ์์�ชััย

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี B.A.
Pine Manor College,
Boston, USA

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.40

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

ตำำ�แหน่่ง
ปีี 2551 – ปััจจุุบััน
• เลขานุุการบริิษััท
- ปริิญญาโท M.Sc. Financial
ปีี 2561 – ปััจจุุบััน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 16 ตุุลาคม 2551
Economics, Boston
• รองกรรมการผู้้�จััดการ
ปีี 2556 – ปีี 2561
University, USA
สายงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ปีี 2557 – ปััจจุุบััน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 มกราคม 2554 - ปริิญญาเอก
Ph.D. in Business
• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
Administration,
ปีี 2558 – ปััจจุุบััน
Bangkok University in
อายุุ 46 ปีี
cooperation with University
ปีี 2564 - ปััจจุุบััน
of Nebraska-Lincoln, USA
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
• บุุตรนางสมสิิริิ อิิงโพธิ์์�ชััย
อบรมหลัักสููตร:
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย - Executive Development Program (EDP 19/2019) / TLCA

เลขานุุการบริิษััท
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

(2) บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล
(ธุรกิจโรงพยาบาล)

กรรมการ

(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์
(ธุรกิจขายสินค้าอุปโภค)

กรรมการ

(4) บจก. มิลเลี่ยนพิกซ์ สตูดิโอ
(ธุรกิจบริการและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์)

- 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

หมายเหตุุ: หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท ปรากฏภายในข้้อมููล ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ หััวข้้อโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงานและอื่่�นๆ (7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ)

เอกสารแนบ 1

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

14. นายฐิิติิ วรรณเชษฐ์์
ตำำ�แหน่่ง
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโรงงาน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 2 มกราคม 2554

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี
บริิหารธุุรกิิจ
หานเจีียง มาเลเซีีย

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโรงงาน

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท�ำจากเนื้อไก่)

อายุุ 65 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
- ไม่่มีี ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

15. นายธีีระศัักดิ์์� เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี

สารบััญ

สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

0.0001

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

ประสบการณ์์ทำำ�งานย้้อนหลััง 5 ปีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

ตำำ�แหน่่ง
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ
• ผู้้�อำำ�นวยการ
มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุุ 56 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
- ไม่่มีี อบรมหลัักสููตร:
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย - How to develop a risk management plan: HRP, IOD รุ่่�น 10/2016

- การตรวจสอบภายในเพื่่�อเตรีียมตััวเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตสากล คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย
The Institute of Internal Auditors
- นัักบััญชีีกัับการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน สมาคม นัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 กรมทะเบีียนการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
- หลัักสููตรพื้้�นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทจดทะเบีียน สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
- การบริิหารจััดการงานตรวจสอบภายในให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลกธุุรกิิจ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
- การอ่่านงบการเงิินและวิิเคราะห์์งบเมื่่�อนำำ� IFRS มาใช้้ครั้้�งแรกเพื่่�อผู้้�ทำำ� ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ใช้้ สมาคมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
- Director Certification Program Class 278/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- กลยุุทธ์์บริิหารการเงิินเพื่่�อพลิิกฟื้้�นองค์์กรและสร้้างการเติิบโตในยุุค New Normal ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- แนวทางการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััทที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- บุุคลิิกภาพ พลัังการพููดและการนำำ�เสนอ สำำ�หรัับพนัักงานขาย ศููนย์์พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
- เสริิมศัักยภาพให้้กิิจการ ผ่่านการบริิหารการเงิินอย่่างมืืออาชีีพ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- หลัักสููตรธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- แนวโน้้ม ทิิศทางการทำำ� M&A ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องพิิจารณา และกลยุุทธ์์การทำำ� M&A ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- สรุุปสาระสำำ�คััญ ประเด็็นที่่�ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่่�ต้้องใช้้ และการเปลี่่�ยนแปลงในปีี 2564 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- ทำำ�ไมประเทศไทยต้้องมีีกฎหมาย หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย วิิทยาเขตนครศรีีธรรมราช
- การพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกที่่�มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับการบริิหารการศึึกษายุุคดิิจิิทััล มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์

เอกสารแนบ 1

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง /
วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง / อายุุ /
ความสัั มพัั นธ์์ครอบครััว
ระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร /
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย

16. นางสาวรััชนีีกร ปวิิตรปก

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คุุณวุุฒิิ
ทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ
สาขาการเงิิน มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน
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สัั ดส่่ วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษัั ท ทั้้�ง
ทางตรงและ
ทางอ้้อม (%)

ไม่่มีี

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษัั ท /
ประเภทธุุรกิิจ

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีี

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

ตำำ�แหน่่ง
• ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีี
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ สาขา
• ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บััญชีี มหาวิิทยาลััยราชภััฎ
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ 1 กรกฎาคม 2554
สวนดุุสิิต
อายุุ 62 ปีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวฯ
- ไม่่มีี อบรมหลัักสููตร:
ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย - ติิดอาวุุธด้้านบััญชีีในยุุคดิิจิิทััล
- การบััญชีียุุคดิิจิิตอล นวััตกรรม Software บััญชีี 4.0

- Update มาตรฐานการสอบบััญชีีปีี 2560-2561 และบทเรีียนจากรายงานผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแบบใหม่่
- เจาะลึึก ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ และต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
- การยื่่�นงบการเงิินของผู้้�ทำำ�บััญชีีด้้วยระบบการให้้บริิการรัับงบการเงิินผ่่านทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Filing)
- ทำำ�ความเข้้าใจ TFRS เพื่่�อประโยชน์์การวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์: ศึึกษาจากข้้อมููลเผยแพร่่ใน www.settrade.com
- ทำำ�ความรู้้�จััก: มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน – กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินส่่วนกลาง ครั้้�งที่่� 2
- การวิิเคราะห์์งบการเงิิน
- งบกระแสเงิินสด

เอกสารแนบ 1
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เอกสารแนบ 1: 2. ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม

รายชื่่�อ

บริิษััท

บริิษััทย่่อย

บริิษััทร่่วม

GFPT

KT

MKS

FKT

GP

GFF

McKey

GFN

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

C

C

C

C

C

-

-

-

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

D

-

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

D

D

4. นพ.สาธิิต

กรเณศ

D

-

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกููล

D

-

-

-

-

-

-

-

6. นายธนาธิิป

พิิเชษฐวณิิชย์์โชค

D

-

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

D

ExD

D

D

-

D

-

-

8. น.ส.วรรณีี

ศิิริิมงคลเกษม

D

E

-

-

-

-

-

-

9. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

ExD

D

D

D

D

-

-

10. นางปรานีี

ภาคสุุข

E

D

D

D

-

D

-

-

11. นายกิิตติิชััย

ศิิริิมงคลเกษม

E

-

-

-

-

-

-

-

12. น.ส.วิิภาวดีี

ศิิริิมงคลเกษม

E

-

-

-

-

-

-

-

13. น.ส.จุุฑามาส

อิิงโพธิ์์�ชััย

E

-

-

-

-

-

-

-

14. นายฐิิติิ

วรรณเชษฐ์์

E

-

-

-

-

-

-

-

15. นายธีีระศัักดิ์์�

เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์

E

-

-

-

-

-

-

-

16. น.ส.รััชนีีกร

ปวิิตรปก

E

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุุ: C = ประธานกรรมการ ExD = กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร D = กรรมการ E = ผู้้�บริิหาร

เอกสารแนบ 1

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ของบริิษััทย่่อย
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เอกสารแนบ 2: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

รายชื่่�อ
KT

MKS

FKT

GP

GFF

1. นายประสิิทธิ์์�

ศิิริิมงคลเกษม

C

C

C

C

-

2. นายวิิรััช

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

3. นพ.อนัันต์์

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

ExD

ExD

ExD

ExD

4. นางสมสิิริิ

อิิงโพธิ์์�ชััย

ExD

D

D

-

D

5. นายสุุจิิน

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

D

D

D

D

6. นางปรานีี

ภาคสุุข

D

D

D

-

D

7. นายขจร

ศิิริิมงคลเกษม

-

-

-

-

D

8. นายเจษฎา

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

D

D

D

D

9. น.ส.ปภิิญญา

ศิิริิมงคลเกษม

ExD

-

-

-

-

10. น.ส.วิิวรรยา

ศิิริิมงคลเกษม

-

D

D

D

D

หมายเหตุุ: C = ประธานกรรมการ ExD = กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร D = กรรมการ

เอกสารแนบ 2

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างาน
ตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เอกสารแนบ 3: รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

ชื่่�อ-สกุุล
/ตำำ�แหน่่ง
/วัันที่่�ได้้รับ
ั แต่่งตั้้�ง

นายธีีระศัักดิ์์� เปี่่�ยมสุุภััคพงศ์์
- ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อ
1 กรกฎาคม 2554

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา /
ประวััติิอบรม

- ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยราชภััฏธนบุุรีี

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ชื่่�อหน่่วยงาน / บริิษััท /
ประเภทธุุรกิิจ

(1) บมจ. จีีเอฟพีีทีี
(ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าที่่�ทำำ�จากเนื้้�อไก่่)

- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
อบรมหลัักสููตร:
- How to develop a risk management plan: HRP, IOD รุ่่�น 10/2016
- การตรวจสอบภายในเพื่่�อเตรีียมตััวเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตสากล คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย The Institute of Internal Auditors
- นัักบััญชีีกัับการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน สมาคม นัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 กรมทะเบีียนการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
- หลัักสููตรพื้้�นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทจดทะเบีียน สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
- การบริิหารจััดการงานตรวจสอบภายในให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลกธุุรกิิจ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
- การอ่่านงบการเงิินและวิิเคราะห์์งบเมื่่�อนำำ� IFRS มาใช้้ครั้้�งแรกเพื่่�อผู้้�ทำำ� ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ใช้้ สมาคมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
- Director Certification Program Class 278/2019 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- กลยุุทธ์์บริิหารการเงิินเพื่่�อพลิิกฟื้้�นองค์์กรและสร้้างการเติิบโตในยุุค New Normal ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- แนวทางการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััทที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- บุุคลิิกภาพ พลัังการพููดและการนำำ�เสนอ สำำ�หรัับพนัักงานขาย ศููนย์์พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
- เสริิมศัักยภาพให้้กิิจการ ผ่่านการบริิหารการเงิินอย่่างมืืออาชีีพ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- หลัักสููตรธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- แนวโน้้ม ทิิศทางการทำำ� M&A ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องพิิจารณา และกลยุุทธ์์การทำำ� M&A ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
- สรุุปสาระสำำ�คััญ ประเด็็นที่่�ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่่�ต้้องใช้้ และการเปลี่่�ยนแปลงในปีี 2564 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
- ทำำ�ไมประเทศไทยต้้องมีีกฎหมาย หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย วิิทยาเขตนครศรีีธรรมราช
- การพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกที่่�มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับการบริิหารการศึึกษายุุคดิิจิิทััล มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
รััตนโกสิินทร์์

หมายเหตุุ: หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏภายในข้้อมููล ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ หััวข้้อโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ (7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ)

เอกสารแนบ 3

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 4
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
และรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการ
ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

สารบััญ

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

เอกสารแนบ 4: ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

4.1 ลักษณะสำ�คัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

ลัักษณะกรรมสิิ ทธิ์์�

มูลค่า

ภาระผููกพัั น

(ล้านบาท)

1. ที่่�ดิิน
1.1 ที่่�ดิินสำำ�หรัับโรงงานผลิิต
- ชำำ�แหละและแปรรููปเนื้้�อไก่่ จำำ�นวน 4 แปลง
รวมเนื้้�อที่่� 46-3-85.25 ไร่่ จ.สมุุทรปราการ

บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ

149.48

ติดจ�ำนอง 4 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 327 ล้านบาท

- ผลิิตอาหารสััตว์์ จำำ�นวน 24 แปลง รวมเนื้้�อที่่�
295-3-174.10 ไร่่ จ.สมุุทรปราการ และ จ.ชลบุุรีี

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ

100.55

ติิดจำำ�นอง 13 แปลง กัับสถาบัันการ
เงิินมููลค่่า 675 ล้้านบาท

1.2 ที่่�ดิินที่่�ใช้้ในฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่
- จำำ�นวน 13 แปลง จ.ชลบุุรีี รวมเนื้้�อที่่�
836-1-11 ไร่่

บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ

- จำำ�นวน 55 แปลง จ.ชลบุุรีี รวมเนื้้�อที่่�
3,617-1-93 ไร่่

บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ

- จำำ�นวน 29 แปลง จ.ชลบุุรีี รวมเนื้้�อที่่�
2,292-0-41 ไร่่

บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ

- จำำ�นวน 4 แปลง จ.ชลบุุรีี รวมเนื้้�อที่่�
1,824-0-76 ไร่่

บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิ้ง เป็นเจ้าของ

43.23

ติิดจำำ�นอง 1 แปลง กัับสถาบัันการเงิิน
มููลค่่า 110 ล้้านบาท

148.91

ติิดจำำ�นอง 18 แปลง กัับสถาบัันการ
เงิินมููลค่่า 319 ล้้านบาท

78.49

ติิดจำำ�นอง 28 แปลง กัับสถาบัันการ
เงิินมููลค่่า 80 ล้้านบาท

60

ไม่มีภาระผูกพัน

2. โรงงาน
2.1 โรงงานสำำ�หรัับผลิิต
- ชำำ�แหละไก่่และผลิิตสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป 1 แห่่ง
จ.สมุุทรปราการ

บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ

354.78

ติดจ�ำนองพร้อมที่ดิน

- ผลิิตอาหารสััตว์์ 2 แห่่ง จ.สมุุทรปราการ
และ จ.ชลบุุรีี

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ

409.03

ติิดจำำ�นองพร้้อมที่่�ดิิน 29.61 ล้้านบาท

- อาคารผลิิตไก่่ยอและไส้้กรอก 1 แห่่ง

บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ

38.49

ติดจ�ำนองพร้อมที่ดิน

2.2 โรงงานฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่และโรงฟัักลููกไก่่
- จำำ�นวน 191 หลััง จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.เอ็็ม.เค.เอส ฟาร์์ม เป็็นเจ้้าของ

1,386.83

- จำำ�นวน 102 หลััง จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.ฟาร์์มกรุุงไทย เป็็นเจ้้าของ

581.09

ติิดจำำ�นองพร้้อมที่่�ดิิน

- จำำ�นวน 13 หลััง จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.จีีพีี บรีีดดิ้้�ง เป็็นเจ้้าของ

224.13

ไม่่มีีภาระผููกพััน

- จำำ�นวน 13 หลััง จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บมจ.กรุุงไทยอาหาร เป็็นเจ้้าของ

35.19

ไม่่มีีภาระผููกพััน

ไม่่มีีภาระผููกพััน (ให้้ฟาร์์มกรุุงไทยเช่่า)

3. เครื่่�องจัักร
3.1 เครื่่�องจัักรใช้้ในการผลิิต
- ชำำ�แหละและแปรรููปเนื้้�อไก่่ จำำ�นวน 69 ชุุด

บริิษััทฯ เป็็นเจ้้าของ

- ผลิิตอาหารสััตว์์ 2 แห่่ง จำำ�นวน 5 ชุุด
- ผลิิตไก่่ยอและไส้้กรอก จำำ�นวน 5 ชุุด

เอกสารแนบ 4

188.23

ไม่่มีีภาระผููกพััน

บริิษััทย่่อย บมจ.กรุุงไทยอาหาร เป็็นเจ้้าของ

64.19

ไม่่มีีภาระผููกพััน

บริิษััทย่่อย บจก.จีีเอฟฟููดส์์ เป็็นเจ้้าของ

93.40

ไม่่มีีภาระผููกพััน

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ประเภท/ลัักษณะทรััพย์์สิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report

งบการเงิิน

บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

ลัักษณะกรรมสิิ ทธิ์์�

มููลค่่า

291

ภาระผููกพัั น

(ล้้านบาท)

3.2 เครื่่�องจัักรใช้้ในฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่
- ประเภทอุุปกรณ์์ในการฟัักลููกไก่่
จำำ�นวน 43 ชุุด จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.จีีพีี บรีีดดิ้้�ง เป็็นเจ้้าของ

13.12

ไม่่มีีภาระผููกพััน

จำำ�นวน 252 ชุุด จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.ฟาร์์มกรุุงไทย เป็็นเจ้้าของ

61.90

ไม่่มีีภาระผููกพััน

1.25

ไม่่มีีภาระผููกพััน

13.35

ไม่่มีีภาระผููกพััน

219.46

ไม่่มีีภาระผููกพััน

- ประเภทอุุปกรณ์์ในการเลี้้�ยงไก่่
จำำ�นวน 12 ชุุด จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.จีีพีี บรีีดดิ้้�ง เป็็นเจ้้าของ

จำำ�นวน 108 ชุุด จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.ฟาร์์มกรุุงไทย เป็็นเจ้้าของ

จำำ�นวน 191 ชุุด จ.ชลบุุรีี

บริิษััทย่่อย บจก.เอ็็ม.เค.เอส ฟาร์์ม เป็็นเจ้้าของ

นอกจากทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าอาคารสำ�นักงานเพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ ศูนย์จำ�หน่ายสินค้า และหน่วยงานจัดส่งสินค้า และเช่าที่ดินเพื่อใช้ทำ�ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอาคารพักอาศัยของพนักงานจาก
ผู้ให้เช่าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ระยะเวลาการเช่่า
ล�ำดับที่

ประเภทการเช่่า

ผู้ให้เช่า
จำำ�นวนปีี

วัันเริ่่�มสัั ญญา

วัันสิ้้� นสุุดสััญญา

1

อาคารส�ำนักงาน

บจก.ป.เจริิญพัันธ์์อาหารสััตว์์

3

1 สิิงหาคม 2564

31 กรกฎาคม 2567

2

อาคารส�ำนักงาน

บจก.เอ็็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์์

3

1 สิิงหาคม 2564

31 กรกฎาคม 2567

3

อาคารส�ำนักงาน

บจก.เอ็็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์์

3

1 เมษายน 2564

31 มีีนาคม 2567

4

อาคารโรงงาน

บจก.ป.เจริิญพัันธ์์อาหารสััตว์์

3

1 มกราคม 2562

31 ธัันวาคม 2564

5

ที่ดิน

บจก.ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส

20

1 สิิงหาคม 2550

31 กรกฎาคม 2570

6

ที่ดิน

บจก.ป.เจริิญพัันธ์์ จีี.พีี.ฟาร์์ม

20

1 ตุุลาคม 2546

30 กัันยายน 2566

7

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3

1 สิิงหาคม 2564

31 กรกฎาคม 2567

บจก.ป.เจริิญพัันธ์์โปรดิ๊๊�วส

หมายเหตุุ: 1. สััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน และที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�มีีระยะเวลาการเช่่า 3 ปีี สามารถต่่ออายุุ สััญญาเช่่าได้้ภายใต้้เงื่่�อนไขของแต่่ละสััญญา
2. สััญญาเช่่าที่่�ดิินเพื่่�อสร้้างอาคารพัักอาศััย และฟาร์์มเลี้้�ยงไก่่ที่่�มีีระยะเวลาการเช่่า 20 ปีี สามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้ภายใต้้เงื่่�อนไขของแต่่ละสััญญา หากไม่่มีีการต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่ายอมให้้ถืือว่่า
สิ่่�งปลููกสร้้าง อาคาร อุุปกรณ์์และส่่วนควบที่่�เป็็นส่่วนประกอบของอาคารหรืือสิ่่�งปลููกสร้้างบนที่่�ดิินที่่�เช่่าตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�ให้้เช่่าทั้้�งสิ้้�น

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนให้ครบวงจรในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ การชำ�แหละไก่ รวมทั้งการแปรรูปเนื้อไก่ ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้นทุนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง นั้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 49 แต่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมการบริหารงาน
ที่สำ�คัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบเนื้อไก่และไก่เนื้อ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จำ�หน่ายเนื้อไก่ให้กับบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
และบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้จำ�หน่ายไก่เนื้อให้กับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำ�กัด
เอกสารแนบ 4
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจ

บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูล นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั ฯ (www.gfpt.co.th)
ภายใต้หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ”

บริษัท จีเอฟพี ที จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ:
https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy

ได้รบ
ั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง
้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565

Public Company Limited
and its subsidiaries

คู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ:
https://www.gfpt.co.th/?me=th-cg

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Code of Conduct

สําหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท จีเอฟพี ที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
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รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

บริิษััท จีีเอฟพีี ทีี จำำ�กััด (มหาชน)
GFPT Public Company Limited

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

วามยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 One Report
บริษัท จีเอฟพี ที จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำ�กับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจ
สอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหาร
กิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้
มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้
1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจำ�ไตรมาส และงบการเงิน ประจำ�ปี 2564 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการ
เงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการนำ�เสนอ
งบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำ�คัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำ�คัญ รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำ�คัญ พร้อม
ฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำ�ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2564 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
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สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจ
สอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2564 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำ�ที่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่สำ�คัญ พร้อมทั้ง
แนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มี
ประสิทธผิ ล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร ด้านการบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รปั ชัน ให้ความสำ�คญ
ั ต่อการคุมค
้ รองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านสิทธมิ นุษยชน ตามแนวทาง
ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และดำ�เนินการให้
บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2564 แล้ว
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรากำ�ลัง ผลการตรวจสอบตาม
ฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้คำ�แนะนำ�อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการดำ�เนินงาน ได้แก่ การทำ�งานเป็นระบบและในลักษณะเชิง
ป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการ
ดำ�เนินงานขององค์กร
6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้ได้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี และ
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชีสำ�นักงานอื่นที่เทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี
ปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2565 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
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7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบ
กับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรม
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดำ�เนินงานภาย
ใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีรายงานทางการเงิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิิต กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ เหตระกููล

นายธนาธิิป พิิ เชษฐวณิิชย์์โชค

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6
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การแสดงข้้อมููลตามตััวชี้้�วััด GRI
DISCLOSURE

DESCRIPTION

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
Organizational profile
GRI 102-1
Name of the organization
GRI 102-2
Activities, brands, products, and services
GRI 102-3
Location of headquarters
GRI 102-4
Location of operations
GRI 102-5
Ownership and legal form
GRI 102-6
Markets served
GRI 102-7
Scale of the organization
GRI 102-8
Information on employees and other workers
GRI 102-9
Supply chain
GRI 102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
GRI 102-11
Precautionary Principle or approach
GRI 102-12
External initiatives
GRI 102-13
Membership of associations
Strategy
GRI 102-14
GRI 102-15

Statement from senior decision-maker
Key impacts, risks, and opportunities

Ethics and integrity
GRI 102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
GRI 102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
GRI 102-18

PAGE NUMBER

116
32
116
44, 116
48
99, 108
90, 99, 116
90
28, 69
24
52
97
97
16
52
22, 118
118

Governance structure

118

Stakeholder engagement
GRI 102-40
List of stakeholder groups
GRI 102-41
Collective bargaining agreements
GRI 102-42
Identifying and selecting stakeholders
GRI 102-43
Approach to stakeholder engagement
GRI 102-44
Key topics and concerns raised

70
90
66, 70
70
70, 72

Reporting practice
GRI 102-45
Entities included in the consolidated financial statements
GRI 102-46
Defining report content and topic Boundaries
GRI 102-47
List of material topics
GRI 102-50
Reporting period
GRI 102-51
Date of most recent report
GRI 102-52
Reporting cycle
GRI 102-53
Contact point for questions regarding the report
GRI 102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI 102-55
GRI content index

26
66, 70, 72
70, 72
4
4
4
4
4
4, 298-300
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

PAGE NUMBER

SPECIFIC STANDARDS DISCLOSURES
Economic
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 201-1
Direct economic value generated and distributed

99
99

GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures

154
154

Environmental
GRI 302: ENERGY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 302-1
Energy consumption within the organization
GRI 302-4
Reduction of energy consumption

85-86
85
85-86

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 303-1
Interactions with water as a shared resource
GRI 303-3
Water withdrawal

84, 87
84
84, 87

GRI 305: EMISSIONS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

86
86

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 306-1
Water discharge by quality and destination
GRI 306-2
Waste by type and disposal method
GRI 306-3
Significant spills

87
87
87
87

Social
GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 401-1
New employee hires and employee turnover
GRI 401-3
Parental leave

91
91
91

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 403-1
Occupational health and safety management system
GRI 403-5
Worker training on occupational health and safety
GRI 403-9
Work-related injuries

91, 93, 95
91
93, 95
93
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DISCLOSURE

สารบััญ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

DESCRIPTION

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อคว

PAGE NUMBER

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 404-1
Average hours of training per year per employee

95
95

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

96
96

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 414-1
New suppliers that were screened using social criteria

88-89
88-89

วามยั่่�งยืืน
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Resilience
in the new normal
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