วิสัยทัศน์
จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจรเพื่อการส่งออก

B
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พันธกิจและกลยุทธ์
พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร
โดยมีการกำ�หนดกลยุทธ์เพื่อการดำ�เนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้

1

คุณภาพอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2
3

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย
ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นวัตกรรมอาหาร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่เสมอ พร้อมนำ�เข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

4
5

ความปลอดภัยอาหาร

ความพึงพอใจสูงสุด
ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู่การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสำ�นึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน

6

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความ
มั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ
เน้นการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

GRI 102-16

GOOD FOOD
GOOD CHICKEN
“อาหารที่ดี...
...คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี”
เพือ่ สุขภาพและความสุขของทุกคน เราจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ด้วย
การใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า
เนื้อไก่ของเราจะ สด สะอาด ปลอดภัย และอร่อย
ในทุกค�ำ
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สารบัญ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สารจากประธานกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
การประกอบธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
โครงสร้างรายได้
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างองค์กร
การจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
การกำ�กับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารอย่างยั่งยืน
รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI

4
6
8
12
17
20
24
26
29
30
46
54
64
66
68
70
71
76
84
112
116
122
155
156
158
160
161
164
168
177
246

GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-55

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2561 แบบบูรณาการ
หรือ Integrated Annual Report ซึ่งมีการจัดท�ำเป็นปีแรก เพื่อน�ำเสนอและสื่อสาร
ถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของบริษัทฯ น�ำเสนอข้อมูลผล
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่า
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้างอิง
แนวทาง Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ GRI Standard ใน
หลักเกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึง่ มีขอบเขตการรายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัด
(GRI Content Index) ในส่วนท้ายรายงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง เพื่อ
การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
มีการจัดท�ำรายงานในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งแบบพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th และสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ ส�ำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรสาร 0-2473-8398
อีเมล์ cs@gfpt.co.th
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รางวัลด้านความยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018
หรือหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นรางวัลส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนทีด
่ ำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
่ โดนค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล ทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึน
้ เพือ่ เป็นข้อมูลให้กบ
ั นักลงทุน
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
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การขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ขยายตัวได้ดีเช่นกัน เป็นปัจจัยพื้น
ฐานทีเ่ กือ้ หนุนธุรกิจของบริษท
ั ฯ ให้เติบโตได้อย่างน่าพอใจในปี 2561
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นหลายประการที่ช่วยเสริมต่อความก้าวหน้า
ของธุรกิจ อาทิ การที่สหภาพยุโรปต้องการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าจากบราซิลทีม
่ ป
ี ญ
ั หาด้านสุขอนามัย และปัญหา
ภายในอุตสาหกรรมไก่เนือ้ ของจีนซึง่ นอกจากจะท�ำให้ความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของจีนลดลงแล้ว ยังท�ำให้จีนต้องกลับมาน�ำเข้าเนื้อไก่
จากไทยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีอีกด้วย

เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินการ โดยในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) อย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานแต่ละแห่ง
ของบริษัทฯ และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดท�ำโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกของพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความส�ำคัญต่อการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอีกด้วย

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทีส่ งู ในปัจจุบน
ั บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญ
ต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูดใจ และสอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้บริโภคในตลาดต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุข
อนามัย และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานทีน
่ านาชาติยอมรับ โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษท
ั ฯ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ในทุกขั้นตอน ด้วย
การเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานแปรรูปที่ได้
มาตรฐานสากล

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

นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันดัง
กล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งที่จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดย
น�ำอุดมการณ์การด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และการให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมา

ท้ายทีส่ ด
ุ นี้ ข้าพเจ้าในนามของประธานบริษท
ั ฯ ขอขอบคุณอย่าง
จริงใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านและพนักงานทุกฝ่าย ที่ให้ความสนับสนุน
และอุทิศทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ร่วมพัฒนากิจการของบริษัทฯ
ด้วยดีมาโดยตลอด ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากท่านทัง้ หลาย
บริษัทฯ ย่อมไม่อาจก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงระดับที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ได้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกัน
ช่วยเสริมสร้างบริษท
ั ฯ ให้กา้ วหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพเช่นนีต
้ ลอดไป
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เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ในปี 2537 มีที่ท�ำการ
ส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ปัจจุบน
ั มีทน
ุ จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท
และมีทุนเรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยร้อยละ 85.61 และผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นๆ ร้อยละ 14.39
ซึง่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์อต
ั ราส่วนผูถ้ อื หุน
้ ต่างด้าวทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว

ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี พ นั ก งานในความดู แ ลจ� ำ นวน 5,453 คน
มีพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 12,230 คน สามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ในปี 2561 ถึง 16,647 ล้านบาท ด้วยการด�ำเนินธุรกิจหลัก
คือ การช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ และของลูกค้าซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี
2561 บริษท
ั ฯ มีกำ� ลังการผลิตและแปรรูปเนือ้ ไก่สงู สุดที่ 122,000 ตัน
ต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียง
แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต

GP

ฟารมปูยาพันธุ

FKT

ฟารมพอแมพันธุ

KT2

อาหารไกเนื้อ
อาหารไกพันธุ

MKS

ฟารมไกเนื้อ

[ ไมมีปลาปนหร�อโปรตีนจากสัตว ]

โรงงานอาหารสัตวสำหรับตลาดภายในประเทศไทย

KT1

อาหารสัตวบก (หมู, เปด, ไก ไข)
อาหารสัตวน้ำ (ปลาและกุง)

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ผูคาสงอาหารสัตว
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ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวน 5
บริษัท และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 2 บริษัท รวมเรียกชื่อ
“กลุม
่ บริษท
ั GFPT” ซึง่ มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหาร โดยมีขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่สาย
ธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�ำหน่าย
ลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสาย

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมเป็นลักษณะธุรกิจ
แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ (Fully Vertical Integrated
Chicken Production) โดยมีการร่วมกันก�ำหนดนโยบายธุรกิจ ใน
การเป็นผูน
้ ำ� ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและแปรรูปสินค้าปศุสต
ั ว์
และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอด
จนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทัง้ ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

ตลาดสงออก

GFPT

โรงงานแปรรูปปรุงสุก
โรงงานแปรรูปเนื้อไก

ผลิตภัณฑ ไกสดแชแข็ง
ผลิตภัณฑ ไกแปรรูปปรุงสุก

ญี่ปุน
สหภาพยุโรป
ประเทศอื่นๆ

GFF

โรงงานอาหารแปรรูป

ตลาดในประเทศ
GFN

ผลิตภัณฑชิ�นสวนไกสด
ผลิตภัณฑ ไสกรอกไก

โรงงานแปรรูปเนื้อไก
โรงงานแปรรูปปรุงสุก
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การประกอบธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช�ำระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท
GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม ด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ การช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�ำแหละไก่ จ�ำหน่าย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า โดยจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2561 บริษัทฯ
มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงาน
เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
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บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที”) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหาร
สัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจ
ช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS
ด�ำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อโดยรับซื้อลูกไก่เนื้อทั้งหมดจากบริษัท
FKT น�ำมาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�ำหน่ายไก่เนื้อให้
กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2561 บริษัท
MKS มีก�ำลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 103 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

การด�ำเนินธุรกิจของทัง้ กลุม
่ บริษท
ั จีเอฟพีที เป็นลักษณะต่อเนือ่ ง
ครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 98.26% ในบริษัท กรุงไทย
อาหาร จ� ำ กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท KT”) โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น
400 ล้ า นบาท บริ ษั ท KT ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ภ ายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ำ บริษัท KT จ�ำหน่ายอาหารสัตว์บก
โดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT
และบริษท
ั GP ตลอดจนผูเ้ ลีย้ งสัตว์ทวั่ ไป ส�ำหรับอาหารสัตว์นำ�้ บริษท
ั
KT จ�ำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำทั่วไป ในปี 2561 บริษัท KT มีก�ำลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก
1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์นำ�้ 2 โรง ซึง่ ตัง้ อยูท
่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ
มีก�ำลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่
เนือ้ 1 โรง ตัง้ อยูท
่ จี่ งั หวัดชลบุรี มีกำ� ลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน
้ ส่วนทีเ่ หลือเป็นบุคคลทีไ่ ม่มค
ี วามขัดแย้งกับทางบริษท
ั ฯ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (“บริษัท
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท GFF ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอืน
่ ๆ ซึง่ จ�ำหน่ายภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ�ำหน่ายผ่านศูนย์จ�ำหน่าย
ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2561 บริษัท GFF มีก�ำลัง
การผลิตรวมเท่ากับ 37,800 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (“บริษัท
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�ำหน่ายให้กับ
บริษัท FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2561 บริษัท GP มี
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 2.60 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ม
เลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษท
ั ฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษท
ั ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (“บริษท
ั
FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT ด�ำเนินธุรกิจ
ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP
เพื่อน�ำมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�ำหน่ายให้กับบริษัท MKS
ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น�ำเข้ามาจากต่าง
ประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท KT
และผูเ้ ลีย้ งอิสระทัว่ ไปทีท
่ ำ� ฟาร์มเลีย้ งไก่พน
ั ธุไ์ ข่ ในปี 2561 บริษท
ั FKT
มีก�ำลังการผลิตส�ำหรับลูกไก่พันธุ์เนื้อเท่ากับ 113 ล้านตัวต่อปี ส่วน
ก�ำลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัวต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่
พ่อแม่พน
ั ธุเ์ นือ้ จ�ำนวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้ งไก่พอ่ แม่พน
ั ธุไ์ ข่จำ� นวน
1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาท บริษัท McKey ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกึ่ง
ส�ำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และมีการจ�ำหน่ายให้
ร้านแมคโดนัลด์ทงั้ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2561
บริษัทฯ มีก�ำลังผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่
3 แห่ง ตัง้ อยูท
่ จี่ งั หวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ส�ำหรับผูถ
้ อื หุน
้
ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษท
ั ฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษท
ั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท
GFN ด�ำเนินธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีก�ำลังการผลิต
และแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่
ปรุงสุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน
้ ส่วนทีเ่ หลือเป็นบุคคลทีไ่ ม่มค
ี วามขัดแย้งกับทางบริษท
ั ฯ

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

13

GRI 201-4

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

บริษัท / กิจการ
บมจ. จีเอฟพีที

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

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

ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

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

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

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567
2560 - 2568
2561 - 2569
2560 - 2568
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

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

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1233(2)/2557

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

2557 - 2565

บจก.จีเอฟ ฟูดส์

สมุทรปราการ

60-1254-0-00-1-2

กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ
สิ่งปรุงแต่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2561 - 2569

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

2560 - 2568

ชลบุรี

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

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

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566
2560 - 2568

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

2) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟูด
้
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

14

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

สมุทรปราการ

2109(3)/อ/2553

ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง
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2547 - 2561

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

2545– 2561

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

ยังไม่ได้เริ่มน�ำเข้า

GOOD
HEALTH
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GOOD
MANUFACTURING
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Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

GRI 102-45

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทรวม

บร�ษัทยอย

49.00%

98.26%

51.00%

บมจ. กรุงไทยอาหาร

51.00%

49.00%

99.99%
บจก. จ�พ� บร�ดดิ�ง

Keystone Foods Inc.

บจก. แมคคีย ฟ�ด เซอรว�สเซส
(ประเทศไทย)

Nichirei Foods Inc.

บจก. จ�เอฟพ�ที นิชิเร
(ประเทศไทย)

99.99%
บจก. ฟารมกรุงไทย

99.99%
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%
บจก. จ�เอฟ ฟ�ดส
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GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-7

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

GFPT

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง
เนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เนื้อไก่

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
เว็บไซต์

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

KT

GP

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

FKT

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

ผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์
และจำ�หน่ายลูกไก่

ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ เพื่อผลิตและ
จำ�หน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ

ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและ
จำ�หน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อและลูกไก่พันธุ์ไข่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

0107537001463
0 2473 8000
0 2473 8398
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
www.ktfood.co.th

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

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

บริษัทย่อย
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MKS

GFF

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

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

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

ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด

McKey

GFN

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
กึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่
แข็ง เนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารจากเนื้อไก่

นายทะเบียนหลักทรัพย์

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5
ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

77 หมู่ที่ 4 ตำ�บลห้างสูง
อำ�เภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

ที่ตั้ง

0115536003282
0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7
0 2315 4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์

บริษัทร่วม

บุคคลอ้างอิง

บริษัทร่วม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

ที่ตั้ง

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0 2231 3980-7

โทรสาร

0 2231 3988
www.amc-mri.com
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GRI 102-10

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
2524
2528
25322534

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม

“บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย) จ�ำกัด

• กลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด

• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด”

ขยายธุรกิจต้นน�้ำเน้นการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร โดยลงทุน 99.99%
ใน บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์)
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ) และ
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (โรงงานอาหารแปรรูป) และซื้อหุ้น 65.00%
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์)
•

• ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท

2535
2536
2537
2543
2545

• เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทุนเรียกช�ำระแล้ว 570 ล้านบาท

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

(โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป)

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

• เพิ่มทุนเรียกช�ำระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม

ท�ำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 96.50%

2546

• ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์)
• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทุนเรียกช�ำระ

แล้วเป็น 1,253.82 ล้านบาท

2551
2553
2554
2555
24

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

(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูปปรุงสุก)

• แปลงราคาหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 97.85%

• เพิ่มทุนใน บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

จ�ำนวน 903.56 ล้านบาท ในสัดส่วนเดิมที่ 49.00%
• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 97.86%
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2556
2557

(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่
เป็น 97.87%

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด

(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น
98.06%

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด

(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่
เป็น 98.10%

2560

• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
160 ล้านบาท เพื่อขยายก�ำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่
• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด สร้างโรงงานการผลิตอาหารแปรรูป
ปรุงสุกแห่งใหม่

• บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด

(มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด
(มหาชน) เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น
98.03%

2558

2559

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ำกัด

2561

• ซื้อหุ้น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

เพิ่ม ท�ำให้มีสัดส่วนใหม่ เป็น 98.26%

• เริ่มก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงาน

อาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่

แผนการดำ�เนินงานในอนาคต
ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า กลุ่มบริษัท GFPT มีแผนการขยายธุรกิจโดยเน้นการเพิ่มก�ำลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจร โดยเป็นการขยายการผลิตตั้งแต่
ต้นน�้ำ โดยเริ่มตั้งแต่การขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อเป็นรากฐานส�ำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัท GFPT มีโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปอาหารแห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ที่ต�ำบลทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็นโรงงานแปรรูป
เนื้อไก่ที่มีก�ำลังการเชือดไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงงานแปรรูปปรุงสุกที่มีก�ำลังการผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
การดำ�เนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559

2560

2561

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

16,693

16,928

16,647

รายได้รวม (ล้านบาท)

17,023

17,247

16,944

ก�ำไรขัน
้ ต้น (ล้านบาท)

2,502

2,778

2,383

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

1,960

2,052

1,379

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,644

1,662

1,038

ก�ำไรต่อหุน
้ (บาทต่อหุน้ )

1.31

1.33

0.83

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)

4,915

5,372

5,770

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

16,160

17,279

18,130

หนีส้ น
ิ หมุนเวียน (ล้านบาท)

3,198

2,975

2,988

หนีส้ น
ิ รวม (ล้านบาท)

5,381

5,205

5,403

ส่วนของผูถ้ อื หุน
้ (ล้านบาท)

10,779

12,075

12,726

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.54

1.81

1.93

อัตราก�ำไรขัน
้ ต้น (%)

14.99

16.41

14.32

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

10.56

9.94

5.86

อัตราส่วนหนีส้ น
ิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน
้ (เท่า)

0.50

0.43

0.42

ผลการด�ำเนินงานรวม

ฐานะการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
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GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 201-1, GRI 201-4

รายได้จากการขายรวม
20,000

15,000

10,000

10,996

12,472

11,507

15,370

14,214

2551

2552

2553

รายได้แยกตามประเภท

2554

2555

2556

2557

ส่งออกแยกตามประเทศ
25%

16,693

16,928

16,647

2558

2559

2560

2561

ส่งออกแยกตามประเภทสินค้า

34%

72%

ไกปรุงสุก

อื่นๆ

ในประเทศ

กำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรสุทธิ * (%)

กำ�ไรขั้นต้นและอัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
2,778
2,383

15.0%

14.3%

เงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

9.8%

9.8%

16.4%

ชิ�นสวนไกสด

ญีปุน

17%

75%

28%

49%

สหภาพยุโรป

สงออก

2,502

16,467

CAGR = 7%

5,000

0

17,829

16,692

26.3%

1,644

1,662

6.2%

0.30

0.30

22.9%

22.6%

0.25

1,038

2559

2560

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

2561
กำไรขั้นตน (ลานบาท)

2559

2560

อัตรากำไรสุทธิ (%)

2561
กำไรสุทธิ (ลานบาท)

2558

2559

อัตราการจายเง�นปนผล

2560
เง�นปนผล (บาท/หุน)

* อัตรากำ�ไรสุทธิ = (กำ�ไรสุทธิ / รายได้จากการขายรวม) x 100

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการได้รับการส่งเสริม
การลงทุน-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท)

12,726
12,075
10,779
8.60

2559

86.31

72.51
10.15

9.63

2560

มูลคาตามบัญชี(บาท/หุน)

41.02

2561
สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

2559*

2560*

2561

229.57

230.54

2560

2561

221.07

2559

* มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2559 และปี 2560
ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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GRI 102-6

โครงสร้างรายได้

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย
ในปี 2561 บริษท
ั ฯ มีรายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 16,647.02 ล้านบาท จากธุรกิจช�ำแหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ ไก่คด
ิ เป็นร้อยละ
45.33 ธุรกิจอาหารสัตว์คิดเป็นร้อยละ 18.80 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�ำหน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 31.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล�ำดับ รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 เรือ่ งการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ตารางแสดงรายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย

2559
สายธุรกิจ
ช�ำแหละไก่และแปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์มเลีย้ งสัตว์
และจ�ำหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ด�ำเนินการโดย

การถือหุ้น
(%)

GFPT

2560

รายได้

%

7,209.37

(ล้านบาท)

2561

รายได้

%

43.19

7,554.13

(ล้านบาท)

รายได้

%

44.62

7,545.44

45.33

(ล้านบาท)

KT

98.26

3,907.83

23.41

3,379.98

19.97

3,129.01

18.80

FKT, GP, MKS

99.99

4,679.54

28.03

5,167.70

30.53

5,264.13

31.62

KT

98.26

GFF

99.99

896.28

5.37

826.66

4.88

708.44

4.25

16,693.02

100.00

16,928.47

100.00

16,647.02

100.00

รวม

โครงสร้างรายได้ของจีเอฟพีที
ตามงบการเงินรวม

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที
และบริษัทย่อย ปี 2561

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

5.37%

4.88%

4.25%

ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก

28.03%

30.53%

31.62%

อาหารสัตว

23.41%

19.97%

18.80%

43.19%

44.62%

45.33%

31.62%
ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก

45.33%
ชำแหละไกและแปรรูป

18.80%

ชำแหละไกและแปรรูป
2559

2560

2561

อาหารสัตว

4.25%
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามงบการเงินรวม
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท
GFPT”) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงรายการที่ส�ำคัญที่มีผลต่องบการเงินที่เกิดขึ้น
ในปี 2561

30
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กลุม
่ บริษท
ั GFPT เป็นผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายเนือ้ ไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร ครอบคลุมตัง้ แต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลีย้ งไก่พน
ั ธุ์ การเลีย้ ง
ไก่เนือ้ การแปรรูปเนือ้ ไก่ การผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าของบริษท
ั และของลูกค้า เพือ่
จัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท GFPT มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่โดย
เน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่
อาหารตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้ความ
ส�ำคัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุง่ เน้น
นโยบายการเลีย้ งไก่ในฟาร์มของกลุม
่ บริษท
ั เอง และการควบคุมต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดจากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยมีการท�ำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบัน
การเงินหลายแห่ง

Revenueนงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร (ล้านบาท)
ผลการด�ำเนิ
(ลานบาท)
17,000 16,928

+96
-251

16,500

-118

-9

16,647

16,000
15,500
15,000
ป 2560

ฟารม

อาหารสัตว

อาหารแปรรูป

เนื้อไกแปรรูป
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ผลการด�ำเนินงาน

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

รายได้จากการขายรวม

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

กลุม
่ บริษท
ั มีรายได้จากการขายรวมในปี 2561 จ�ำนวน 16,647.02
ล้านบาท ลดลง 281.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ1.66 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2560 โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ลดลง 250.97 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 7.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลัก
จากรายได้จากธุรกิจอาหารปลาลดลง นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ลดลง 118.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.30 และรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป ลดลง 8.69 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.12 อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เพิ่มขึ้น 96.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87
โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 45.33 ธุรกิจ
อาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 18.80 ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
31.62 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.25

31.62%
ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว

18.80%
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45.33%
ธุรกิจเนื้อไกแปรรูป

4.25%

ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ธุรกิจอาหารสัตว

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

รายได้จากการขายรวมในปี 2561

16,647
ล้านบาท

อย่ า งไรก็ ต าม กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ป ริ ม าณขายส่ ง ออกสิ นค้ า เนื้ อ ไก่
แปรรูปจ�ำนวน 32,700 ตัน เพิม
่ ขึน
้ 2,100 ตัน หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 6.86
จากปี 2560 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็ง
ไปกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหม่ในปีนี้

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

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จาก
การขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้ ง
สัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.62 ของรายได้จากการขาย
รวม ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน
5,264.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ต ้ น ทุ น ขายรวมในปี 2561 จ� ำ นวน 14,263.56
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80 จากปี
2560 ในขณะที่ก�ำไรขั้นต้นในปี 2561 จ�ำนวน 2,383.46 ล้านบาท
ลดลง 394.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.19 จากปี 2560 เนือ่ งจาก
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนข้าวโพดเพิ่มขึ้น

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
บริษัท GFN เริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี 2553 โดยรายได้จากการขายไก่
เนื้อให้กับบริษัท GFN ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.80 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2560

กลุม
่ บริษท
ั มีอต
ั ราส่วนต้นทุนขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 85.68
ของรายได้จากการขาย เพิม
่ ขึน
้ จากร้อยละ 83.59 ใน ปี 2560 ในขณะ
ทีอ่ ต
ั ราก�ำไรขัน
้ ต้นของกลุม
่ บริษท
ั ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของ
รายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 16.41 ในปี 2560

ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
20%

3,000
2,778

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

18%

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มาจากการขายสินค้า
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดใน
ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.25 ของรายได้จากการขายรวม ในปี
2561 กลุม
่ บริษท
ั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�ำนวน
708.44 ล้านบาท ลดลง 118.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.30
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

16%

2,241

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในปี 2561 ลดลงจากราคาขาย
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ ลดลงร้อยละ 8.48 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2560
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อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

2561
กำไรขั้นตน (ลานบาท)

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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จ�ำนวน 1,372.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 55.82 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 4.24 จากปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่ ว นใหญ่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากขาดทุ น จากการขายไก่ ปู ่ ย ่ า พั น ธุ ์ ป ลดระวาง
เพิม
่ ขึน
้ และค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเพิม
่ ขึน
้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2560 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของกลุม
่ บริษท
ั ในปี 2561 คิด
เป็นร้อยละ 8.24 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
7.78 ในปี 2560

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

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในปี 2561 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ�ำนวนรวม 71.13 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
200.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.85 จากปี 2560 โดยกลุ่ม
บริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรลดลงจากบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งขาดทุนจ�ำนวน 70.98 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 171.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 170.93 จากปี 2560
โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายชิน
้ ส่วนไก่ในประเทศลดลง นอกจากนี้
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey) มีส่วน
แบ่งก�ำไรจ�ำนวน 142.11 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 29.85 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 17.36 จากปี 2560 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การโรงงานแปรรูปที่เปิดใหม่สูงขึ้นจากก�ำลังการผลิตที่ยังไม่สามารถ
ใช้ได้อย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุม
่ บริษท
ั ประกอบด้วยดอกเบีย้ จ่ายให้กบ
ั
สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงิน จ�ำนวน 78.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4.38 ล้านบาท
หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 5.89 เมือ่ เทียบกับปี 2560 จากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในส่วนทีเ่ ป็นเงินกูร้ ะยะสัน
้ ไม่เกิน 1 ปี โดยอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่
ของต้นทุนทางการเงินในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.29 เพิม
่ ขึน
้ เล็กน้อย
จากร้อยละ 2.08 ในปี 2560 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี
2561 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 0.44 ในปี 2560
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ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ 1,037.97 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 0.83 บาทต่อหุน
้ ลดลงจ�ำนวน 624.22 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
37.55 จากปี 2560 ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,662.19
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมลดลง และส่วน
แบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมลดลง เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2560
ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.24 ของรายได้
จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 9.82 ในปี 2560

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ *
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ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 2,658.75 ล้านบาท ลดลง 617.62 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 18.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 จากการที่กลุ่มบริษัทมี
รายได้จากการขายรวมลดลง ซึ่งท�ำให้ EBITDA Margin ในปี 2561
อยู่ที่ร้อยละ 15.97 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 19.35
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ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 8.37
ลดลงจากร้อยละ 14.55 ในปี 2560 จากประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไร
ที่ลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลง
เล็กน้อย และมีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย จากปี 2560 ดังนี้

DUPONT ANALYSIS

2559

2560

2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น15 (%)

16.26

14.55

8.37

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน12 (%)

11.74

12.12

8.29

อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า)

1.09

1.03

0.96

ตัวคูณความเสี่ยง (Equity Multiplier)

1.54

1.46

1.43

(เท่า)

1,000

10%
0

0
2556

2557

2558

2559

2560

EBITDA Margin (%)

2561
EBITDA (ลานบาท)

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

35

ฐานะทางการเงิน และความสามารถ
ในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน
18,129.66 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,770.02
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.83 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 8,447.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,687.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.82
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 500.61 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 724.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.00
ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 850.26
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92 จากสิ้นปี 2560 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560) เนือ่ งจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม
่ ขึน
้
503.83 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 429.40
ล้านบาท ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
อยู่ที่ร้อยละ 5.86 ลดลงจากร้อยละ 9.94 ในปี 2560

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

สินค้าคงเหลือ
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,527.98 ล้านบาท
ลดลงจ�ำนวน 80.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.22 จากปี 2560
จากวัตถุดิบระหว่างทางลดลง และงานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อลดลง
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2560
กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จ�ำนวน 2.88
ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิ้นปี จ�ำนวน 29.97
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ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.92 ของสินค้าคงเหลือรวม
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน
5,403.47 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ น
ิ หมุนเวียน 2,988.18 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของหนีส้ น
ิ รวม เงินกูย้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 1,760.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.57
ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จ�ำนวน 520.12
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.63 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับ
ล่วงหน้า จ�ำนวน 115.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.14 ของหนี้
สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 19.24 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.36 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 198.89 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 จากสิ้นปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จากการที่กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จ�ำนวน
219.40 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท
เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 3,440.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.66 ของหนี้
สินรวม
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�ำนวน
1,143.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 219.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
23.74 จากปี 2560 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2561
เท่ากับ 18.03 เท่า ลดลงจาก 20.43 เท่า ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมี
ระยะเวลาการช�ำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2561 ที่ 20 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 18 วัน ในปี 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน
12,726.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 651.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.39 จากสิ้นปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 657.42 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าหุ้น
ทางบัญชีปี 2561 เท่ากับ 10.15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 9.63 บาท
ต่อหุ้นในปี 2560

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
การด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน 2,478.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 22.59
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) ในปี 2561 อยู่ที่ 7 วัน ลดลงจาก 8 วันในปี 2560
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�ำนวน
1,375.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 25.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2560 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ�ำนวน 881.63
ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน 581.47
ล้านบาท
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น จ� ำ นวน
599.11 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 81.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 376.06 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด จ�ำนวน 1,240.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน
503.83 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2561 กลุม
่ บริษท
ั มีสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ หมาะสม เพียง
พอต่อการด�ำเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เห็นได้จาก
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 1.93 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.81 เท่า ในปี 2560 อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.72 เท่า เพิม
่ ขึน
้ จาก 0.57 เท่า ในปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.83 เท่า เพิม
่ ขึน
้ เล็กน้อย
จาก 0.80 เท่า ในปี 2560

ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้น
ที่มีผลต่อสภาพคล่อง

1,143.42 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 180.76 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี
จ�ำนวน 284.00 ล้านบาท
ส�ำหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท
มีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�ำระคืน
ได้จากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจาก
การด�ำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.93
เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ
ต�่ำเพียง 0.27 เท่า
กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�ำนวน 242.00 ล้านบาท และ
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต และ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�ำนวน 7,230.40 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.43 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน
3,440.00 ล้านบาท ลดลงจาก 3,576.70 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ในระดับต�่ำ 0.27 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.30 เท่า ในปี 2560 แสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
1,396

เง�นกูยืมระยะสั้น

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

เง�นกูยืมระยะยาว
ครบกำหนดชำระในหนึ่งป

284
1,760

เง�นกูยืมระยะยาว
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รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จ� ำ นวน 1,375.10 ล้ า นบาท โดยมี ก ารซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรจ� ำ นวน
881.63 ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน
581.47 ล้านบาท
การลงทุ น ในปี 2561 เป็ น การขยายฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ เ นื้ อ โดย
เงินลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
ใน 3-5 ปี กลุม
่ บริษท
ั มีแผนการขยายก�ำลังการผลิตไก่เนือ้ ทัง้ วงจร
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการขยายการผลิตตัง้ แต่ตน
้ น�ำ้ เพือ่ เป็นรากฐาน
ส�ำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยาย
ก�ำลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อวัน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทอยู่
ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก�ำลัง
การเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้างโรงงานแปรรูป
ปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยก�ำลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกประมาณ
24,000 ตันต่อปี
โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการ
ด�ำเนินงานในอนาคต
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ
ปัจจัยความเสี่ยง (รายงานบูรณาการ ประจ�ำปี 2561 หน้า 54) ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง
(รายงานบูรณาการ ประจ�ำปี 2561 หน้า 116)

รายจ่ายลงทุน
(ล้านบาท)

924

456

575

545

584

2556

2557

2558

2559

ฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)

18,500
2,988

2,975

15,000

5,770

5,372

12,500

2,416

2,229

10,000
7,500
12,726

5,000

11,907

12,075

12,360

2560

17,279
ลานบาท

2561

2,500
0

18,130
ลานบาท

สินทรัพยหมุนเว�ยน

หนี้สินหมุนเว�ยน

สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน

หนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนของผูถือหุน
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1,145

886

946

912

882

536

581

2560

ไกพันธุ

2561

สินทรัพยถาวร

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ภาระข้อผูกพัน
ภาระผูกพันด้านหนีส้ น
ิ ระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการช�ำระ
รวม

น้อยกว่า 1 ปี

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

2,060.00

300.00

560.00

-

1,200.00

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�ำเนินการ

70.91

25.21

38.26

3.61

3.84

ภาระผูกพันด้านการซือ้

19.83

12.46

7.37

-

-

1.87

1.87

-

-

-

2,152.61

339.54

605.63

3.61

1,203.84

ภาระผูกพันด้านหนีส้ น
ิ อืน
่ ๆ

รวม

McKey มี ก ารก่ อ สร้ า งโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ โดยมีก�ำลัง
การผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกรวม
เพิ่มอีก 30,000 ตันต่อปี
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สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

2559
ล้านบาท

2560

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

310.87

1.92

736.26

4.26

1,240.09

6.84

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

932.66

5.77

1,013.27

5.87

974.80

5.38

3,653.33

22.61

3,608.19

20.88

3,527.98

19.46

18.15

0.11

14.10

0.08

27.15

0.15

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,915.01

30.41

5,371.82

31.09

5,770.02

31.83

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,448.75

15.15

2,671.77

15.46

2,687.52

14.82

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

121.18

0.75

110.82

0.64

104.49

0.58

ไก่พ่อแม่พันธุ์

406.78

2.52

366.22

2.12

396.12

2.18

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

360.42

2.23

354.07

2.05

349.77

1.93

7,430.75

45.98

8,017.76

46.40

8,447.16

46.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

373.55

2.31

297.63

1.72

275.85

1.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

103.89

0.65

89.31

0.52

98.73

0.55

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,245.32

69.59

11,907.58

68.91

12,359.64

68.17

รวมสินทรัพย์

16,160.33

100.00

17,279.40

100.00

18,129.66

100.00

1,931.37

11.95

1,650.00

9.55

1,380.00

7.61

-

-

160.00

0.92

16.00

0.09

886.47

5.49

924.02

5.35

1,143.42

6.31

7.85

0.05

9.17

0.05

9.17

0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

208.32

1.29

66.70

0.39

284.00

1.57

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

164.36

1.01

165.39

0.96

155.59

0.85

รวมหนี้สินหมุนเวียน

3,198.37

19.79

2,975.28

17.22

2,988.18

16.48

เงินกู้ยืมระยะยาว

1,666.70

10.31

1,700.00

9.84

1,760.00

9.71

365.94

2.26

384.97

2.23

520.12

2.87

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

99.43

0.62

125.10

0.72

115.93

0.64

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

50.80

0.32

19.23

0.11

19.24

0.10

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,182.87

13.51

2,229.30

12.90

2,415.29

13.32

รวมหนี้สิน

5,381.24

33.30

5,204.58

30.12

5,403.47

29.80

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

10,779.09

66.70

12,074.82

69.88

12,726.19

70.20

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16,160.33

100.00

17,279.40

100.00

18,129.66

100.00

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�ำหนดรับรู้ในหนึ่งปี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

2559
ล้านบาท
รายได้จากการขาย

2560

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

16,693.02

98.06

16,928.47

98.15

16,647.02

98.25

329.90

1.94

318.24

1.85

296.85

1.75

รวมรายได้

17,022.92

100.00

17,246.71

100.00

16,943.87

100.00

ต้นทุนขาย

(14,191.28)

(83.37)

(14,150.92)

(82.05)

(14,263.56)

(84.18)

(1,242.64)

(7.30)

(1,316.20)

(7.63)

(1,372.02)

(8.10)

(15,433.92)

(90.67)

(15,467.12)

(89.68)

(15,635.58)

(92.28)

371.19

2.18

272.02

1.58

71.13

0.42

1,960.19

11.51

2,051.61

11.90

1,379.42

8.14

(98.03)

(0.57)

(74.36)

(0.43)

(78.74)

(0.46)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(205.69)

(1.21)

(305.49)

(1.77)

(252.24)

(1.49)

ก�ำไรหลังภาษีเงินได้

1,656.47

9.73

1,671.76

9.70

1,048.44

6.19

(12.77)

(0.07)

(9.57)

(0.06)

(10.47)

(0.06)

1,643.70

9.66

1,662.19

9.64

1,037.97

6.13

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

2559

2560

2561

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2,088.52

2,455.45

2,478.04

(1,612.81)

(1,349.86)

(1,375.10)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(757.33)

(680.20)

(599.11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(281.62)

425.39

503.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

592.49

310.87

736.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

310.87

736.26

1,240.09

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

2559

2560

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)

1.54

1.81

1.93

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า)

0.37

0.57

0.72

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)

0.68

0.80

0.83

17.27

17.78

17.11

21

20

21

70.56

70.75

66.25

5

5

5

22.54

20.43

18.03

ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน)

16

18

20

Cash Cycle 10 (วัน)

10

8

7

อัตราก�ำไรขั้นต้น 11 (%)

14.99

16.41

14.32

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)

11.74

12.12

8.29

106.56

119.70

179.64

9.66

9.64

6.13

16.26

14.55

8.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)

10.56

9.94

5.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)

25.92

24.86

18.97

1.09

1.03

0.96

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)

0.50

0.43

0.42

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)

0.35

0.30

0.27

16.42

22.22

23.09

0.14

0.19

0.24

73.38

117.46

N/A *

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร 13 (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย 21 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน 22 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%)
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หมายเหตุ :
1)

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

14)

อัตราก�ำไรสุทธิ = (ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100

2)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูก
หนี้การค้าสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียน

15)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100

3)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

16)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100

17)

4)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ
+ ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((ก�ำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) /
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100

18)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

5)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

19)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

6)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

20)

7)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย /
ส่วนของผู้ถือหุ้น

8)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)

21)

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจาก
การด�ำเนินงาน + ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน

9)

ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

22)

10)

Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
(การจ่ายช�ำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)

11)

อัตราก�ำไรขั้นต้น = (ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100

23)

12)

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = (ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100

อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562

13)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน /
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน) x 100
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
สถานการณ์ ในปี 2561
ภาวะการผลิต
ในปี 2561 ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ รวมของโลกมีประมาณ 95.59
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.94 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วยบราซิล กลุ่ม
สหภาพยุโรป และจีน ตามล�ำดับ ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของโลกที่
เพิม
่ ขึน
้ เป็นผลเนือ่ งมาจากความต้องการของตลาดโลกทีม
่ ก
ี ารบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง มี
ไขมันต�่ำ ใช้ปรุงอาหารได้ง่าย และมีราคาถูกกว่า โดยเปรียบเทียบกับ
เนื้อสัตว์ประเภทอื่น นอกจากนั้นความต้องการบริโภคเนื้อไก่ยังมีการ
ขยายตัวได้ดใี นประเทศทีร่ ะดับการบริโภคเนือ้ ไก่ตอ่ คนยังค่อนข้างต�ำ่
เช่น เม็กซิโก จีน และประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดัน
ให้การผลิตยังคงขยายตัวต่อไปได้
1

ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าผลิ ต ไก่ เ นื้ อ ในปี 2561 ได้ ป ระมาณ
19.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.18 ในขณะที่บราซิล

ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว 13.55
ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.46 ส่วนกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุ โ รปซึ่ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต อั น ดั บ รองลงมาผลิ ต ไก่ เ นื้ อ ได้
12.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.11 และจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่อันดับ 4 นั้นผลิตได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.86 คือผลิตได้ 11.70 ล้านตัน
1

1

1

ในส่วนของประเทศไทยนัน
้ ในปี 2561 ประเทศไทยมีการเลีย้ งไก่
เนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,570.45 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตไก่เนื้อราว
2.32 ล้านตัน เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 5.10 จากปี 2560 ปริมาณผลิตทีเ่ พิม
่ ขึน
้
นี้ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาดของไข้หวัดนก
2

2

1

2,320,000 ตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยปี 2561

ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อในประเทศปี 2561

36.75%
สหภาพยุโรป

49.36%
ญี่ปุน

892,154 ตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยปี 2561

11.33 %

13.89%
ตลาดอื่นๆ

1

2

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ปี 2561 เพิ่มขึ้น

USDA Publications ;
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/mg74qq69r/j6731729p/livestock_poultry.pdf
รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2562, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย

ผลผลิต

ผลผลิต

เปลี่ยนแปลง

บริโภค

เปลี่ยนแปลง

2556

1,189.04

1,629,916

12.69%

1,125,510

23.92%

2557

1,302.98

1,786,105

9.58%

1,240,546

10.22%

2558

1,361.91

1,884,010

5.48%

1,262,236

1.75%

2559

1,463.78

2,070,956

9.92%

1,380,847

9.40%

2560

1,560.62

2,207,961

6.62%

1,449,591

4.98%

2561*

1,570.45

2,320,628

5.10%

1,500,628

3.52%

2562**

1,606.38

2,404,016

3.59%

1,554,016

3.56%

ปี

(ล้านตัว)

(ตัน)

(ร้อยละ)

(ตัน)

(ร้อยละ)

ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้ม ปี 2562, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ปี 2561* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2562** เป็นค่าพยากรณ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

ปี

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

ไก่สดแช่แข็ง

ไก่แปรรูป

รวม

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2545

336,837

24,589

127,406

16,244

464,243

40,833

2546

388,913

28,105

157,074

19,763

545,987

47,868

2547

26,137

1,725

191,739

22,408

217,876

24,133

2548

96

6

265,023

30,478

265,119

30,484

2549

2,662

97

294,295

35,742

296,957

35,839

2550

11,052

522

322,471

36,791

333,523

37,313

2551

14,367

862

387,127

54,567

401,494

55,429

2552

18,260

1,242

378,809

51,492

397,069

52,734

2553

17,054

1,147

418,005

53,805

435,059

54,952

2554

27,258

1,881

435,267

60,290

462,525

62,171

2555

89,411

6,491

462,951

64,394

552,362

70,885

2556

89,092

7,776

436,590

63,168

525,682

70,944

2557

154,759

15,653

424,707

63,324

579,466

78,977

2558

215,045

19,655

466,028

69,259

681,073

88,914

2559

240,123

21,341

502,846

74,534

742,969

95,875

2560

252,666

24,084

548,705

78,489

801,371

102,573

2561 (E)

325,312

30,768

566,842

78,397

892,154

109,165

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
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ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
ในปี 2561 ประเทศไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศ
จ�ำนวนประมาณ 1.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.52
เนื่องจากเนื้อไก่ยังเป็นอาหารที่จ�ำเป็นเพื่อการบริโภคและมีราคาถูก
กว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก
กระแสค่านิยมของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ท�ำให้
มีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต�่ำ ปัจจัย
เสริมอีกประการหนึง่ ก็คอื การเติบโตของธุรกิจให้บริการอาหาร (Food
Service) และธุรกิจอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) ใน
ประเทศไทย ที่นิยมใช้เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เนื่องจาก
มีราคาถูกและง่ายต่อการปรุงอาหาร นอกจากนั้น ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคที่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ที่จ�ำหน่ายนั้นผ่านมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ก็มีส่วนส�ำคัญช่วยให้ตลาดในประเทศ
ยังคงขยายตัวต่อไปได้
2

การส่งออก

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ส�ำ คัญที่สุด
ของไทย ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกเนื้อไก่ร้อยละ 49.36 ของปริมาณ
การส่งออกเนื้อไก่ทั้งหมดของไทย ในปี 2561 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวน 440,366 ตัน
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศ
ในสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย มีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 36.75 ของปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทย ในปี 2561
ประเทศไทยมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจ�ำนวน
327,868 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 16.72 นอกจากตลาด
หลักทั้ง 2 ประเทศแล้ว ประเทศไทยมีการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ เช่น
เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย เป็นต้น โดยมีปริมาณการส่งออก
ในปี 2561 ประมาณ 123,920 ตัน เพิม
่ ขึน
้ ถึงร้อยละ 33.41 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการยอมรับในคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของเนื้อไก่ไทยที่เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น�ำเข้า อีกทั้ง
มาตรการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวดท�ำให้
ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก

ในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ มีมูลค่าการส่งออกรวมสูงถึง 109,165
ล้ า นบาท โดยมี ป ริ ม าณการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ ไก่ ร วมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 892,154 ตัน เพิม
่ ขึน
้ 90,783 ตัน หรือเพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 11.33
จากปี 2560 โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณการส่งออกเนือ้ ไก่สดแช่แข็ง
ทีม
่ ากขึน
้ อีกทัง้ การทีป
่ ระเทศไทยสามารถส่งออกชิน
้ ส่วนไก่สดแช่แข็ง
ไปยังประเทศจีนได้เป็นครัง้ แรกในรอบกว่า 10 ปีมสี ว่ นช่วยท�ำให้มลู ค่า
การส่งออกในปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดหมาย

3

3

3

3

3

2

3

แคนาดา

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2562,
สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic

ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกสดแชแข็ง
ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกปรุงสุก
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ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
เติบโต

200 %

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
ในปี 2561

892,154 ตัน

109,165 ล้านบาท

ปี 2561

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในปี 2561
296,957 ตัน

อันดับ

ปี 2549 (หลังเหตุการณ์ไข้หวัดนก)

440,366 ตัน

327,868 ตัน

ญี่ปุ่น +2.99%

3

123,920 ตัน

สหภาพยุโรป +16.72%

ตลาดอื่นๆ +33.41%

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์

ญี่ปุน
เกาหลี
กาตาร
บาหเรน
คูเวต

สหภาพยุโรป
สว�ตเซอรแลนด

จ�น
ฮองกง
พมา
ฟ�ลิปปนส
กัมพ�ชา

ศร�ลังกา
เนปาล
สิงคโปร
โอมาน
แอฟร�กาใต

มาเลเซีย

ซาอุดิอาระเบีย
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แนวโน้มปี 2562
ภาวะการผลิต
ในปี 2562 ปริ ม าณการผลิ ต ไก่ เ นื้ อ ของไทยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม

ขึ้นจากปี 2561 โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ
1,606.38 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิตราว 2.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
2

2

จากปี 2561 ร้อยละ 2.29 จากความต้องการในการส่งออกไปยังตลาด

ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคของตลาดภายในประเทศแนว
โน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการผลิต ที่ท�ำให้ผลผลิตลดลงต�่ำกว่าที่คาด
หมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ปัญหาการ
แข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

ภาวะการตลาด
ภาวะทางการเมืองที่คาดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

และการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะ
สามารถขยายตัวได้ดกี ว่าปี 2561 น่าจะท�ำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เนือ้

ไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้พอสมควร เนื่องจากเนื้อไก่ยัง
เป็นอาหารที่จ�ำเป็นเพื่อการบริโภค และมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ชนิด
อื่นๆ นอกจากนั้นการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการส่งเสริม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องก็ท�ำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
แปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้นด้วย ทั้งนี้คาดว่าการบริโภคภายใน
ประเทศในปี 2562 จะมีปริมาณราว 1.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจากปี
2561 ประมาณร้อยละ 3.56
2

ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่นน
ั้ มีโอกาสที่
จะขยายตัวต่อเนือ่ งในปี 2562 โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิม
่
ขึน
้ ร้อยละ 3.12 จาก 892,154 ตันในปี 2561 เป็นประมาณ 920,000
ตันในปี 2562 ปัจจัยเกื้อหนุนให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายว่าจะฟื้นตัวและเติบโต
ได้ตอ่ เนือ่ ง นอกจากนัน
้ การทีผ
่ ลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่จากประเทศไทยปลอด
จากเชื้อไข้หวัดนก ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังคงพบว่ามีโรคไข้หวัดนก
ระบาดอยู่เป็นครั้งคราว จึงเป็นปัจจัยเสริมที่ส�ำคัญ เพราะการได้รับ
ความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี
3

3

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยเปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
มูลคา : ลานบาท
120,000

102,573

100,000

109,165

95,875
88,914
78,977

80,000

70,885
62,171

60,000

55,429

40,000

35,839
20,000

0

78,397

70,944

52,734

54,952

37,313

30,768

35,742

97
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

มูลคารวมของไกสดแชแข็งและไกแปรรูป
2

3

รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำ�คัญและแนวโน้มปี 2562, สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
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2559

2560

มูลคาไกแปรรูป

2561 (E)

มูลคาไกสดแชแข็ง

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในปี 2562 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ
ที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่
ปัจจัยทางบวก

ปัจจัยทางลบ

กระแสค่านิยมของผู้บริโภคจ�ำนวนมากที่หันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากขึน
้ ท�ำให้มแี นวโน้มจะเลือกสรรบริโภคอาหาร

ประเภทเนื้อไก่ที่มีไขมันต�่ำเพิ่มขึ้น

เนือ้ ไก่เป็นอาหารโปรตีนทีม
่ รี าคาถูก เมือ่ เทียบกับเนือ้ สัตว์

ประเภทอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ฟื้นตัว ท�ำให้การบริโภคอาหารจากเนื้อสัตว์โดย
เฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ภาวะโลกร้อนทีท
่ ำ� ให้มโี อกาสจะเกิดภัยแล้งขึน
้ ในภูมภ
ิ าค

ต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร
สัตว์สำ� คัญ อาจส่งผลให้ผลผลิตวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว์ลดลง
ท�ำให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ
ท�ำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2562 ท�ำให้ความ

ได้เปรียบในการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้

ประเทศต่างๆ มีการน�ำมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่

การด�ำเนินการเรือ่ งระบบการเลีย้ งไก่แบบ Compartment
และระบบ Traceability สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะการ

ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ท�ำให้ธุรกิจให้บริการอาหารและ
ธุรกิจอาหารจานด่วนมีการเติบโตมากขึ้นและรวดเร็ว ซึ่ง
เนื้อไก่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักที่นิยมใช้ในการประกอบ
อาหาร

คุณภาพการผลิตเนื้อไก่ของไทยให้ประเทศคู่ค้ายอมรับ
ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์ที่เข้มงวด ผ่านระบบ Bio-security ของ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ ท�ำให้ไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี นอกจากนี้ทางภาครัฐยังให้
ความส�ำคัญในการวางมาตรการที่เข้มงวด และติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง

ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) มาใช้มากขึ้น
โดยน�ำประเด็นทางสังคมต่างๆ มาก�ำหนดเป็นมาตรฐาน
ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศ เช่ น มาตรฐานแรงงาน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ทีย่ งั ไม่มค
ี วาม
ชัดเจน อาจส่งผลทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ
ไทยได้

ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ไปจีนได้เป็นครั้งแรก

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการเนื้อ
ไก่ในระดับสูง ท�ำให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดส่งออกอื่นๆ
นอกเหนือจากญีป
่ น
ุ่ และสหภาพยุโรป ซึง่ เป็นตลาดส่งออก
ส�ำคัญของไทยในปัจจุบัน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ทีม
่ ค
ี วามซับซ้อน และรุนแรงมากขึน
้ ในปัจจุบน
ั บริษท
ั ฯ ตระหนัก
ดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วน
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
มีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ่ การบริหารความเสีย่ ง และเข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน
้
ในธุรกิจ ตลอดจนให้มีเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม
ดังนัน
้ บริษท
ั ฯ จึงได้มกี ารก�ำหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ด�ำเนินตาม
กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกรอบการ
บริหารความเสีย่ งประกอบด้วย การระบุปจั จัยเสีย่ ง การประเมินระดับ
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามสื่อสารอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ถึงการติดตามความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกิจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษท
ั ฯ ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งโดยใช้วธิ กี ารประเมินตนเอง
(Risk and control self assessment หรือ RCSA) และก�ำหนด
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง Key Risk Indicator (KRI) ส�ำหรับความเสี่ยงที่
ส�ำคัญ โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการ 2 ระดับควบคู่กัน ระดับที่ 1 คือ การ
ประเมินความเสี่ยงต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย
จัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
เสี่ยงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน
การติดตามและรายงานสถานะความเสีย่ งแก่ผบ
ู้ ริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัททุกไตรมาส ในระดับที่ 2 คือ
ระดับหน่วยงานก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่
ส�ำคัญทุกปัจจัยจะมีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงที่จะก�ำหนด
แผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความ
ก้ า วหน้ า ของแผนจั ด การความเสี่ ย งให้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งทราบ การบริหารความเสีย่ งในวิถด
ี งั กล่าว
จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรใน
เชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
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ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดโครงสร้าง
รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(GFPT Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังให้การสนับสนุนและก�ำกับดูแล
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน
้ เพือ่ ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งบริษัทฯ ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ไว้ทรี่ ะดับปานกลางและระดับน้อย ดังนัน
้ ความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ น
ระดับสูงมากและระดับสูง ต้องก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งเพิม
่
เติมเพื่อลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส�ำหรับปัจจัย
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญทุกปัจจัยจะมีการก�ำหนดดัชนีชวี้ ด
ั ความเสีย่ ง (Key Risk
Indicator หรือ KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมก�ำหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์
และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Department) ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่
ท�ำหน้าทีป
่ ระสานงานความเสีย่ งและพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงในระดับบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนและให้แนวทางในการพัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งยังมีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการผลักดันให้การบริหารความเสีย่ งของบริษท
ั ฯ มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมีกรอบการปฏิบต
ั สิ อดคล้องกันทัว่ ทัง้ องค์กร
โดยที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจด้านอาหาร การ
ด�ำเนินงานรวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงที่หลากหลายในหลายปัจจัยเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยง
ส�ำคัญและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงรวม 7 ด้าน ดังจะได้กล่าว
ถึง ดังต่อไปนี้
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ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง
1.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจโลก

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 ความเสี่ยงด้านการตลาด
การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปิดช่องทางการตลาด และการ
ขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
เช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Marketing), Social media ฯลฯ

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รูปแบบการด�ำเนินชีวต
ิ ของผูบ
้ ริโภคในปัจจุบน
ั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ
้ ริโภค (Consumer Behavior)
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้
บริโภคมากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่ม (High Value Added Products and Services) อย่างต่อเนื่อง
รวมถึง นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เพือ่ เพิม
่ ความ
สามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ศึกษา
และติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ
้ ริโภคทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อน�ำผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความ
ต้องการของผูบ
้ ริโภค รวมถึงวางแผนด้านการตลาด เพือ่ เสนอเป็นทาง
เลือกแก่ผบ
ู้ ริโภค ซึง่ ระยะเวลาทีผ
่ า่ นมานัน
้ บริษท
ั ฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก แนวทางในการด�ำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศมหาอ�ำนาจ อาทิ การถอนตัวจากสหภาพยุโรปของประเทศ
อังกฤษ (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองและวิกฤติธนาคาร
ในยุโรป ปัญหาหนี้เสียและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีน รวมถึงทิศทางและแนวนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศจาก
ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการชะลอตัวของการค้าโลกและความผันผวนของตลาดเงิน

การบริหารความเสี่ยง
บริษท
ั ฯ ได้มห
ี น่วยงานเพือ่ ติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชด
ิ
และจัดท�ำรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศยุทธศาสตร์ทุก
ไตรมาส ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นส่วน
หนึง่ ในการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario
Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
เพือ่ ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เสีย่ ง บริษท
ั ฯ มีการพัฒนาสินค้า
ใหม่หรือสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม การเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศทั้งในและนอกอาเซียน
เพือ่ ทดแทนเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัว รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ในต่างประเทศส�ำหรับการขยายการลงทุนในอนาคต

1.4 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึน
้ เพราะ มีผป
ู้ ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายก็เน้นทีจ่ ะเพิม
่ ยอดขายและท�ำก�ำไรให้สงู ขึน
้ ประกอบกับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ย่อมส่ง
ผลให้มค
ี วามคล่องตัวในการเคลือ่ นย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวม
ถึงการค้าขายระหว่างประเทศทีจ่ ะมีขนาดใหญ่ขน
ึ้ ซึง่ ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้าจากประเทศทีม
่ ต
ี น
้ ทุนการผลิตต�ำ่ กว่า
เข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศ
ที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการด�ำเนินการของบริษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ
และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
มีการกระจายสินค้าและเพิม
่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดส่งให้มป
ี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการบริหาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1.5 ความเสี่ยงจากภาวการณ์ขาดแคลนนํ้า
น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นตัวขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้น�้ำในภาคการเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรม เป็ น ต้ น ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมาการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรประเทศต่างๆ ท�ำให้ความ
ต้องการใช้นำ�้ ทวีสงู ขึน
้ รวมถึงสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงในปัจจุบน
ั
ส่งผลให้ทรัพยากรน�ำ้ เริม
่ ขาดแคลนและมีคณ
ุ ภาพเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิม การขาดการวางแผนการใช้น�้ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการขาด
การบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อาจท�ำให้
เกิดปัญหาขาดแคลนน�ำ้ ซึง่ น�ำมาสูก
่ ารแย่งชิงการใช้นำ�้ ระหว่างชุมชน
เกษตรกร และอุตสาหกรรม ดังนัน
้ การด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ ทัง้ การ
ผลิตและการเลี้ยงสัตว์ อาจได้รับผลกระทบจากคุณภาพและปริมาณ
น�ำ้ ทีล่ ดลง ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของสัตว์และสินค้าทีบ
่ ริษท
ั ฯ ผลิตได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีแผนการก�ำหนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อ
น�ำมาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธี
การ ระบบ หรือ เทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า และ
เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คม
ุ้ ค่ามากที่สด
ุ โดยที่ผา่ นมา บริษท
ั ฯ มี
การน�ำนํา้ กลับมาใช้ใหม่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของน�ำ้ เสียในแต่ละวัน
นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังมีบอ่ นํา้ บาดาลเพือ่ ส�ำรองนํา้ ไว้ใช้ในพืน
้ ทีโ่ รงงาน
โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น�้ำบาดาลจากส�ำนักควบคุมกิจการ
น�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
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2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากร
ที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง
บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการขยายธุรกิจของ
องค์กร บริษท
ั ฯ ได้ให้ทงั้ โอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในสายงานต่างๆ พร้อมทั้ง
ผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการธ�ำรงรักษาพนักงานที่
มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

2.2 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร
ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส�ำ คัญ ในเรื่องความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนือ้ ไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึน
้ ดังนัน
้ การด�ำเนิน
งานของบริษท
ั ฯ อาจได้รบ
ั ผลกระทบ หากความเชือ่ มัน
่ ของผูบ
้ ริโภคต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือ มีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ ระบบการจัดเก็บสินค้าจนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�ำงาน
ทีม
่ น
ั่ ใจได้วา่ ผูบ
้ ริโภคสินค้าของบริษท
ั ฯ จะได้บริโภคสินค้าทีม
่ ค
ี วามสด
สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค เป็นสิง่ ทีบ
่ ริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษท
ั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ในกรณีที่
ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนั้น จึงสามารถรับ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีก
ทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต การ
ตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
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ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ มีการจัดการให้มก
ี ารตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือ
การเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ�ำเป็นอย่างรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลใน
การประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO
9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ
ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิ ด โรคระบาดในสั ต ว์ ย ่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่
สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกทีร่ ะบาดในฟาร์ม
เลีย้ งไก่ ถึงแม้วา่ จะไม่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษท
ั ฯ แต่
ก็สง่ ผลกระทบต่อความเชือ่ มัน
่ ของผูบ
้ ริโภคอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทีจ่ ะหลีก
เลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนือ่ งถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่ กู จ�ำกัด
สิทธิ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสีย่ งโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
ตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง
ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่
สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้
ทันสมัยตลอดเวลา รวมทัง้ มีการประเมินหาปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรค
ระบาด ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพือ่
ป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รบ
ั ผลกระทบทางอ้อม ซึง่ เป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนือ่ งถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกทีผ
่ า่ นมานัน
้ ท�ำให้บริษท
ั ฯ ไม่สามารถส่ง

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

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่ออุปสงค์ของวัตถุดบ
ิ เหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพือ่ การผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดบ
ิ บาง
ประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไรใน
ตลาดซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้า ซึง่ ปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้ าจส่งผล
ต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้
มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่
อาจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดบ
ิ อาจมีความผันผวน ซึง่ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน
้ จากที่
บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�ำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ จัดหาแหล่งวัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดบ
ิ ให้มป
ี ริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มีการคาดการณ์
ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียม
มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบ
ิ ทีน
่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
ส�ำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยการขออนุมต
ั ก
ิ ารปรับขึน
้ ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้ นีอ้ าหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอ
ปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดิบ
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2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มชี วี ต
ิ และผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�ำลังซือ้ ความเชือ่ มัน
่
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ำกว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้มี
ความหลากหลาย และเพิม
่ มูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื้อ
ไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการควบคุม
ของบริษัทฯ ได้

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
ในช่วงทีผ
่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปร ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ย งจากความผัน ผวนของราคาน�้ำ มัน
เชือ้ เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษท
ั ย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึง่ จะท�ำให้ตน
้ ทุนการขนส่งของกลุม
่ บริษท
ั ลดลง
เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จาก
โรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไป
ยังฟาร์มเลี้ยงไก่ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก
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2.7 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการพั ฒ นา
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชันก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ
ซึง่ แม้วา่ ทีผ
่ า่ นมาบริษท
ั ฯ ได้มก
ี ารก�ำหนดมาตรการป้องกัน และระบบ
ควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
นั้นยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการเรียน
รู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้า
ถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิด
การทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากร
ของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ พึงควรได้รับ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการต่อ
ต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Collective Action Coalition: CAC ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต ภายในบริ ษั ท รวมถึ ง
การเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน
สามารถควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการ
กระบวนการท�ำงาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่
ชัดเจน ไม่ซบ
ั ซ้อนจนท�ำให้เกิดปัญหารอยต่อการท�ำงาน มีการส่งเสริม
และสนับสนุนในเรื่องจิตส�ำนึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้า
แสดงออกในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผูร้ อ้ งเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพือ่
เป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ
อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและ
มีความยุติธรรม มีการก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�ำการทุจริต
คอร์รป
ั ชัน โดยบริษท
ั ฯ จะถือปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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การบริหารความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนีเ้ ป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์
ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษท
ั ฯ มีนโยบายทีถ
่ อื ปฏิบต
ั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เรือ่ งการรักษาสภาพ
คล่อง มีการควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต โดยบริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วน
สภาพคล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง รวมถึงหามาตรการดูแล
สภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมุมมอง
ความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เป็นไปตามกรอบความเสีย่ งทีบ
่ ริษท
ั ฯ
ก�ำหนดไว้

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากปี 2561 มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อความ
ผันผวนทางการเงินหลายเหตุการณ์ เช่น Brexit, การเลือกตั้งของ
สหรัฐอเมริกา แม้ผลกระทบที่เกิดขี้นจริงจะมีความผันผวนน้อยกว่าปี
2560 ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังคงมีความตระหนักในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งก�ำไรใน
อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้ง
ที่เป็นการส่งออกและการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยในด้าน
ของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึน
้ ย่อมส่งผลต่อรายได้ทลี่ ดลงเมือ่
แปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูง
ขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุ และ
อุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการ
เงิน โดยมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract ) ไว้กบ
ั สถาบันการเงินหลายแห่ง ส�ำหรับรายการ
ค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทุนการ
ผลิตทีช่ ด
ั เจนและแน่นอน ช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน
้ และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึง่ ว่าบริษท
ั ฯ จะได้รบ
ั ผลก�ำไร
ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีทั้งการซื้อวัตถุดิบ
และขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน เป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) บางส่วน ถ้ามีส่วนต่าง
เกิดขึ้นก็จะท�ำ Forward Contract ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง และบริษัทฯ
มีการก�ำหนดเพดานการรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยเพดานความเสี่ยงเป็นค่าการค�ำนวณทางสถิติ ได้แก่ Value at
Risk บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะ
เศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นและอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องท�ำให้
ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมเงินผ่านสถาบัน
การเงิ น จึ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งจากการ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการ
เงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบีย้ อย่าง
สม�่ำเสมอ และได้ท�ำการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดมา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสัดส่วนโครงสร้างหนี้
สินทีม
่ อี ต
ั ราดอกเบีย้ คงที่ และหนีส้ น
ิ ทีม
่ อี ต
ั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ให้อยูใ่ น
ระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะความต้องการใช้เงินทุน รวม
ทั้งสภาวะและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มี
การพิจารณาใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ บริหารความเสีย่ งด้านอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะ
การณ์ในขณะใดขณะหนึง่ เพือ่ ช่วยลดต้นทุน และความเสีย่ งจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

59

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น การฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานและชื่อเสียง บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลาย
ประเทศ ปัจจุบน
ั แม้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบ
ก�ำแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่
ประเทศผู้น�ำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี
เกิดขึ้น เช่น การก�ำหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย
รวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานการน�ำเข้าให้สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาด
ใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท�ำได้ง่าย
หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบาย
ปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสต
ั ว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลีย่ นแปลง
ปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความ
สามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบ
ถ้วนจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance) และเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัทย่อยหลาย
บริษัท จึงมีการก�ำหนดตัวแทนของแต่ละบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวม
และจัดท�ำรายงานการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance
Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้สอบทานการ
ด�ำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องเป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้และเพือ่ ป้องกัน
การกระท�ำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา ทั้งนี้หน่วย
งาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและรายงานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ
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5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์
เป็นที่ทราบกันดีว่าความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญ สามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว รุนแรง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ภาพลัก ษณ์ข ององค์ก รยังมีผลต่อ ความเชื่อ มั่นของผู้มีส่วนได้ เ สี ย
ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้าและบริการให้
แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร หากบริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียลดความเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กร นอกจากนั้น ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าของผู้
บริโภคในปัจจุบน
ั นอกเหนือจากการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส�ำคัญของชื่อเสียง และภาพ
ลักษณ์ขององค์กรมาโดยตลอด โดยค�ำนึงและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ลดความเสีย่ งในด้านชือ่ เสียง และภาพลักษณ์องค์กร บริษท
ั ฯ
จึงได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้น
ให้ความส�ำคัญกับจรรยาบรรณ บทบาท และหน้าที่ ตลอดจนสิทธิ
เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และ
เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขัน
้
ตอน (Business Chain) นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility;
CSR) ภายใต้หลักพืน
้ ฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้ง
ทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ธุรกิจ ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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6. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทจ�ำนวน 678,551,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.12 ของจ�ำนวน
หุน
้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษท
ั ฯ จึงท�ำให้กลุม
่ ตระกูลศิรม
ิ งคล
เกษม สามารถควบคุมมติทป
ี่ ระชุมผูถ้ อื หุน
้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของทีป
่ ระชุมผูถ
้ อื หุน
้ ยกเว้นเรือ่ งทีก
่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษท
ั ฯ
ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ บริษัทฯ ยังให้
ความส�ำคัญกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่ แม้วา่ ความเสีย่ งดังกล่าวจะยัง
อยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส�ำคัญ แต่บริษัทฯ ก็ให้ความส�ำคัญ โดยผลจาก
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยง
ในเรือ่ งความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความ
เสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั (Digital Transformation)
และความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Extream
Weather Events) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลัก
เกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
ยุติธรรม โดยที่ผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีแ่ ละผลการกระท�ำของตนต่อผูท
้ ม
ี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษท
ั ฯ
ทุกราย รวมถึงผูถ้ อื หุน
้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค
่ า้ ตลอดจนประชาชน

7.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและวิธีการท�ำงานที่
พึง่ พิงเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ลั มากขึน
้ การน�ำระบบอัตโนมัตม
ิ าใช้ทงั้ ในโรงงาน
และกระบวนการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชือ่ มโยงข้อมูลของอุปกรณ์
และส่วนงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผล
ให้การด�ำเนินธุรกิจมีความเสีย่ งต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึน
้ เช่น
การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือ ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) การท�ำลายข้อมูลโดยผูท
้ ไี่ ม่ได้รบ
ั อนุญาต หรือน�ำข้อมูล
ไปใช้ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อ
เสียงของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง
บริษท
ั ฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึง่ มีความหลากหลาย
และมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ด�ำเนินการในด้าน
ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ จะถูกผู้ไม่
หวังดีรุกราน โดยเริ่มจาก มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และแผนส� ำ รอง
ฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษท
ั ฯได้ปรับปรุงระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลว
ของระบบ โดยส�ำรองระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย
(Server) เพื่อให้ระบบสามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาส
ล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall)
การตรวจทานการให้สท
ิ ธิต
์ ามก�ำหนดระยะเวลา การส�ำรองข้อมูลและ
การออกแบบการกู้คืนข้อมูลจากเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด
ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวม
ถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
พนักงานมีความรูค
้ วามเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ
มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

61

7.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของระบบธุรกิจ
และเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการก�ำหนดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดใด เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำธุรกิจ อาทิ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การให้บริการขนส่ง การท�ำการตลาดและการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
ซึง่ ในระยะยาว การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เป็นความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบเดิม จนท�ำให้
บริษท
ั ฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ อาจเป็นโอกาสใน
การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาการท� ำ งาน
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน อาทิ การน�ำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อหาสิ่งที่จะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation)
และเน้นการบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจสูงสุด

7.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�ำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้ำท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบและระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ด�ำเนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี้
จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ำรองในการด�ำเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการก�ำหนดผู้ด�ำเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�ำเนินการ
ติดตามข้อมูลและสถานการณ์สภาพภูมิอ ากาศตามฤดูกาลต่างๆ
รายงานต่อคณะผูบ
้ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ พิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ำรองอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมทีด
่ ี โดยผ่านการกลัน
่ กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีทก
ี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ�ำนาจเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถท�ำธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�ำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะ
สม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ำรายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
ก�ำหนดอ�ำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทาน การท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อยกับบริษท
ั ทีเ่ กีย่ วข้อง และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษท
ั ฯ โดยรวมเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2561 นั้น
เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการ
อนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ำรายการ ทั้งนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต
่ รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจ
สอบท�ำหน้าทีส่ อบทานแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็น
ไปในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน
่ ในเรือ่ ง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายได้รบ
ั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน
้ ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน
้ ตอน
การอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ำรายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ /
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา

(ล้านบาท)

งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด / 1. ขาย
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ซื้อ
3. รายได้ค่าเช่า
4. รายได้อื่น
5. ค่าเช่า
6. ค่าใช้จ่าย

0.93
7.92
2.16

537.98
651.27
0.60
23.89
17.82
63.55

0.42
7.92
2.11

530.39
767.41
0.60
22.20
17.82
75.46

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1.12

2.62

1.12

2.62

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง /ก�ำหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง

3. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม จ�ำกัด / 1. รายได้อื่น
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า

-

0.48

-

0.02
0.48

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
เพื่อท�ำฟาร์มเลี้ยงไก่ / ก�ำหนด
ราคาตามสัญญาที่ตกลง

4. บริษท
ั กรุงไทยเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จ�ำกัด/ 1. ขาย
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ซื้อ
3. รายได้อื่น

-

20.46
2,237.37
6.47

-

2,021.79
-

เป็นบริษัทที่มีความช�ำนาญ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบข้าวโพด
ในการผลิตอาหารสัตว์ /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่พัก
/ ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

1. ค่าเช่า

•

เป็นบริษัทที่ขายไก่เนื้อ /
ก�ำหนดราคาตามสัญญา
โดยอิงราคาตลาด

•

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่า
ส�ำนักงาน / ก�ำหนดราคา
โดยผู้ประเมินอิสระ

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

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

1.47
0.36
0.07

1.47
0.36
0.07

1.34
0.36
0.05

1.34
0.36
0.05

6. Nichirei Food Inc. /
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

1,133.11
0.21

1,133.11
0.21

1,549.64
0.02

1,549.64
0.02

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่
แปรรูป / ก�ำหนดราคาตาม
ราคาตลาด

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

1. ขาย

888.71

888.71

869.31

869.31

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่
แปรรูป / ก�ำหนดราคาตาม
ราคาตลาด

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

1. ขาย

1.73

1.73

1.29

1.29

เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่ /
ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้น
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย

44.74

91.24

35.49

86.21

ตามรายงานประชุ ม วิ ส ามั ญ
ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 12
ธั นวาคม 2556 มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
รับความช่วยเหลือทางด้านการ
เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ
วงเงิ น กู ้ ยื ม ไม่ เ กิ น 2,000
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบก�ำหนด
ช�ำระ มกราคม 2567
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GRI 102-5

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ 28 ธันวาคม 2561

กลุ่มอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน
เรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
มูลค่าตลาด
ร้อยละถือหุ้นโดยต่างด้าว

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น (1.00 บาทต่อ:หุ้น)
15.05 พันล้านบาท
14.39% (≤49.00%)

21

%
นักลงทุนไทย
รายยอย

1

%
นักลงทุนรายยอย
ตางประเทศ

54

%
กลุมตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

14

%
นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ

10

%
นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�ำดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

1.

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)

678,551,640

54.12%

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

69,917,973

5.58%

3.

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

4.

น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย

40,000,000

3.19%

5.

STATE STREET EUROPE LIMITED

23,110,445

1.84%

6.

นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล

20,000,000

1.60%

7.

นายก้องภพ ลิมทรง

20,000,000

1.60%

8.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

17,082,900

1.36%

9.

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

13,183,580

1.05%

10.

SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

10,830,200

0.86%

949,392,788

75.72%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
หมายเหตุ:
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(1)

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจำ�นวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำ�หนดลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำ�ร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน ณ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

1.

นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

2.63%

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

67,483,580

5.38%

รวม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
ล�ำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

1.

นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

2.63%

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

2.42%

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

0.33%

4.

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

2,500,000

0.20%

5.

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

0.81%

6.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,801,080

4.77%

7.

นางปรานี

ภาคสุข

1,193,930

0.10%

8.

น.ส.นิสา

ศิริมงคลเกษม

44,857,200

3.58%

9.

นายขจร

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

10.

น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

11.

นายเจษฎา

ศิริมงคลเกษม

37,621,000

3.00%

12.

นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

2.98%

13.

น.ส.วิวรรยา

ศิริมงคลเกษม

35,939,000

2.87%

14.

น.ส.ปภิญญา

ศิริมงคลเกษม

35,350,000

2.82%

15.

น.ส.วริสรา

ศิริมงคลเกษม

36,375,300

2.90%

16.

นายวงศกร

ศิริมงคลเกษม

60,000,000

4.79%

17.

นางชลลดา

ศิริมงคลเกษม

56,399,200

4.50%

18.

นายพิษณุ

ศิริมงคลเกษม

64,000,000

5.10%

19.

นายจรงกิจ

ศิริมงคลเกษม

12,200,410

0.97%

20.

นายจรงกร

ศิริมงคลเกษม

12,265,910

0.98%

21.

น.ส.อลีนา

ศิริมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

22.

นายอชิระ

ศิริมงคลเกษม

5,000,000

0.40%

23.

น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

5,000,000

0.40%

24.

นายพงศธร

อิงโพธิ์ชัย

5,059,830

0.40%

25.

นายวิน

ภาคสุข

5,105,000

0.41%

26.

นายวรภัทร

ภาคสุข

5,100,000

0.41%

27.

บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด*

200

0.00%

678,551,640

54.12%

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
หมายเหตุ:

*

บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จำ�กัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ และเงิ น ส�ำ รองตามกฎหมาย และ
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานปกติ และขึ้ น อยู ่ กั บ แผนการลงทุ น ในอนาคต โครงสร้ า งทางการเงิ น และ
สภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด โดยในปี 2561 บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีรายได้
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจ�ำนวน 393.04 ล้านบาท และบริษัทร่วมจ�ำนวน 49.00 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

2556

2557

2558

2559

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุน้ )

0.43

0.61

(0.17)

0.41

0.26

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุน้ )

0.35

0.40

0.25

0.30

0.30

82.14

65.63

N/A

73.38

117.48

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%)
หมายเหตุ:

68

(1)

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�ำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จึงไม่สามารถค�ำนวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหา พ�จารณาคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน10

คณะกรรมการบร�หาร

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

กรรมการผูจัดการ1
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 2

สายงานบร�หาร

สายงานการผลิตและการตลาด

5
(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

2

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

11

ฝายบัญชี (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี)

ฝายโรงงาน

ฝายธุรการ

8
(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)

ฝายสารสนเทศ

ฝายขายภายในประเทศ

2
(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายหองปฏิบัติการ

ฝายแปรรูป

ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

ฝายผลิตภัณฑอาหาร

ฝายจัดซื้อทั่วไป

ฝายคลังสินคา

ฝายจัดซื้อระวางสินคา

ฝายพัสดุ

7
(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)

ฝายพัฒนาระบบงาน ERP

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

ฝายซอมบำรุง
3

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

ฝายไฟฟา-เคร�่องเย็น
ฝายกอสราง

ฝายการเง�น

สายงานจัดซื้อไกเนื้อ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

6
(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

ฝายวางแผน

สายงานการเง�น

ฝายพัฒนาคุณภาพ
4

(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อไกเนื้อ)

ฝายจัดซื้อไกเนื้อ

70

ฝายขายตางประเทศ

9
(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

ฝายว�จัยและเพ��มประสิทธิภาพ
ฝายระบบน้ำดี - น้ำเสีย
ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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การจัดการ
ในปี 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ,

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

3) ผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม (1)

ประธานกรรมการบริษัท

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม (1)

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม (1)

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร

4.

นพ.สาธิต

กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

5.

นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

6.

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

7.

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

8.

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

9.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

หมายเหตุ:

น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)

เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายปารเมศ

เหตระกูล (1)

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค (2)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
(2)
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

2.

นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

3.

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

4.

นพ.อนันต์

ศิรม
ิ งคลเกษม

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

5.

นายสุจน
ิ

ศิรม
ิ งคลเกษม

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:
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นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายเจษฎา

ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.

น.ส.วิวรรยา

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

น.ส.ปภิญญา

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.

นายวงศกร

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.

น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

3.

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริหาร

4.

นางปรานี

ภาคสุข

กรรมการบริหาร

5.

นายเจษฎา

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

6.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร

7.

นายวงศกร

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริหาร
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3. ผู้บริหาร *
ในปี 2561 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

กรรมการผู้จัดการ

2.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส**
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร
และรักษาการต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

3.

นางปรานี

ภาคสุข

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน

4.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

5.

นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและการตลาด

6.

น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

7.

น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

8.

นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน

9.

นายอาทร

เอื้อพอพล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

10.

นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

11.

น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:
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* นิยามผู้บริหารของบริษัท กำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

** ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่ายบัญชี
จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

จ�ำนวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 29 ธ.ค. 2560

ณ 28 ธ.ค. 2561

ทางตรง

ทางอ้อม

ทางตรง

ทางอ้อม

เพิ่มขึ้น /
ลดลง

%การถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

-

33,000,000

-

-

2.63%

2. น ายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. น พ.อน ัน ต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. น พ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

0.00%

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

-

-

-

0.00%

7. น างสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

2,500,000

-

2,500,000

-

-

0.20%

8. น .ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. น ายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,801,080

-

59,801,080

-

-

4.77%

1,193,930

-

1,193,930

-

-

0.10%

10. นางปรานี

ภาคสุข

11. นายกิตติชัย

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชัย

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

0.00%

15. นายอาทร

เอื้อพอพล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

17. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

0.00%

220,930,590

-

220,930,590

-

-

17.62%

รวม
หมายเหตุ:

การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
•

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

BOD

อายุ : 78 ปี

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•
•

มัธยมปลาย
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
10. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

*

BOD
AC
NRGC
RMC
EC
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

พี่ชาย นายวิรัช
พี่ชาย นพ.อนันต์
พี่ชาย นางสมสิริ
พี่ชาย น.ส.วรรณี
อา นายสุจิน

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

อบรมสัมมนา ปี 2561
- ไม่มี -
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ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชัย
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

*

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
•
•

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 69 ปี

•
•
•

BOD EC

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

BOD NRGC EC

อายุ : 67 ปี

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2561

อบรมสัมมนา ปี 2561

•
•

มัธยมปลาย
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

30,349,500 หุ้น หรือ 2.42% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )
น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)
- ไม่มี -

•
•
•

*

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

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. จีพี บรีดดิ้ง
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
8. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
9. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
10. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
11. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
12. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
13. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

4,134,080 หุ้น หรือ 0.33% ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )
น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)
- ไม่มี -
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4. นพ.สาธิต กรเณศ
•
•

5. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 66 ปี

•
•

AC

* NRGC *

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

•

•

•
•

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
- ไม่มี -

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

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

•
•

•

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
- ไม่มี นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2561

อบรมสัมมนา ปี 2561

- ไม่มี -

25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (21 ปี)

- ไม่มี -

78

- ไม่มี -

1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (14 ปี)

- ไม่มี -
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AC NRGC

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
•
•

7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 54 ปี

•

AC NRGC

กรรมการบริษัท

อายุ : 71 ปี

BOD EC

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

•
•
•
•

•
•

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

ประถมศึกษา
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
6. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
- ไม่มี -

- ไม่มี - ( ณ 28 ธ.ค. 2561 )

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2561

อบรมสัมมนา ปี 2561

- ไม่มี -

1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (11 ปี)

- ไม่มี -

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

- ไม่มี -
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8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
•

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

•
•

BOD

อายุ : 61 ปี

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

อายุ : 48 ปี

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

•
•

•
•

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

BOD NRGC RMC EC

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

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำ�งาน / ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
7. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
10. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
11. กรรมการ บจก. จุลฉัตร

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำ�กัด
1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
บมจ. กรุงไทยอาหาร

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

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2561

อบรมสัมมนา ปี 2561

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (16 ปี)

- ไม่มี -
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หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (16 ปี)

SCBS Global Investment: Trend and Tool
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GRI 102-18

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
1
บริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อก�ำหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
2
พัฒนา (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มค
ี วามสอดคล้องกับหลักการ
3
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
ที่ออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานของบริษท
ั ฯ และ
ก�ำหนดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ ป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพ
แวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำ
(Governing Body) และได้ศกึ ษาหลักปฏิบต
ั ต
ิ าม CG Code จนเข้าใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�ำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวม
แล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ เป็นผูป
้ ระเมินการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการปฏิบต
ั ใิ น CG Code เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่ามีกระบวนการ
ที่ได้ปรับใช้หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และมีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คนทราบถึ ง นโยบายการก�ำ กั บ ดู แ ล
กิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet)
และได้ แ สดงให้ ส าธารณชนรั บ ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ

จากความมุ ่ ง มั่ น ในการถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการทีด
่ ขี องทุกคนในองค์กร ท�ำให้บริษท
ั ฯ ได้รบ
ั ผลการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ขี องบริษท
ั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 อยูใ่ นระดับ
“ดีเลิศ” โดยได้รบ
ั สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
จ�ำนวน 5 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. อีก
ทั้งบริษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สามติดต่อกัน

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในปี 2561
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการบริษัท การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี กาํ หนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรือ่ งทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปัจจัยพืน
้ ฐานของบริษท
ั ฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบัง
คับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีแ นวปฏิบัติที่ดีในการดูแ ลผู ้ ถือหุ ้ น
มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ทันกาล
และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค�ำวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ผล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นช่อง
ทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1
2
3

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกำ�กับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

3) บริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วน
ั สิน
้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษท
ั ฯ และ
หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องได้รับ
อนุมต
ั จิ ากผูถ้ อื หุน
้ บริษท
ั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน
้ เป็นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน
้ ทุกกลุม
่
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้
ภายในหนังสือเชิญประชุมผูถ
้ อื หุน
้ มีการชีแ้ จงรายละเอียดขัน
้ ตอนการ
ลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�ำหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละ
ประเภท รวมถึงก�ำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ
ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ ได้ลว่ งหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่าง
เต็มที่ และจะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัทฯ

ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถาน
ที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อม
ระบุถึงค�ำชี้แจง เหตุผลประกอบความเห็นคณะกรรมการ และ
ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบ ซึง่ เป็นชุดเดียวกับทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่
ผูถ
้ อื หุน
้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันก่อนวัน
ประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งให้มีการ
ลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า 8 วัน
ก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังค�ำนึงถึง
สิทธิของผูถ้ อื หุน
้ และการปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูถ้ อื หุน
้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษท
ั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน
้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการ

ประชุม และเสนอชือ่ บุคคลผูม
้ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ รับการพิจารณาแต่ง
ตัง้ เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการบริษท
ั ก�ำหนด และได้เปิดเผยให้ผถ
ู้ อื
หุ้นทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) บริษท
ั ฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก�ำหนดวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และ
รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่าย
เงินปันผลให้ผถ
ู้ อื หุน
้ รับทราบทันที ภายในวันทีม
่ ก
ี ารประชุมคณะ
กรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวก

2) บริษท
ั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน
้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน

การประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง และจัดระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3) บริษท
ั ฯ เปิดโอกาสให้ผถ
ู้ อื หุน
้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง

สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ
แบบ ค. (ส�ำหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก�ำหนดไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบ
ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. จึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน ค�ำ
แนะน�ำขัน
้ ตอนการมอบฉันทะให้ผถู้ อื หุน
้ ทราบไว้อย่างชัดเจน และ
ผูถ้ อื หุน
้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
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4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์

และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผูถ้ อื หุน
้
ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

5) บริษัทฯ ก�ำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตอบค�ำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

6) บริษท
ั ฯ ก�ำหนดให้มผ
ี ต
ู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึง่ เป็นอาสา

สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ท�ำหน้าที่ผู้แทน
ของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น

7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของ

การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล

8) บริษท
ั ฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน
้

ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้สท
ิ ธิแก่ผถู้ อื หุน
้ ในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุน
้ ต่อ 1 เสียง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

9) ประธานในที่ ป ระชุ ม มี ก ารจั ด สรรเวลาให้ เ หมาะสม และเปิ ด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลง

คะแนนในแต่ละวาระให้ทป
ี่ ระชุมผูถ้ อื หุน
้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด

ประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน

1.2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของ

แต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญถูกต้อง

และครบถ้วน เพื่อน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

3) บริษท
ั ฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสือ่ วีดท
ิ ศ
ั น์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
บริษท
ั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถ
ู้ อื หุน
้ เสนอระเบียบวาระและชือ่ บุคคล
ล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอค�ำถาม เป็นเวลา 3 เดือน
ก่อนวันสิน
้ ปี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 29 ธันวาคม 2560 และเมือ่
ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มผ
ี ถู้ อื หุน
้ รายใดเสนอระเบียบวาระ
หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในวั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ม ติ ค ณะ
กรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ พร้อมก�ำหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน
้ ประจ�ำ
ปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. โดยก�ำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และ
มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และ
ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2561 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 นับเป็น 34 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 นับเป็น 14
วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน
้ ประจ�ำปี 2561 จัดขึน
้ ในวันพฤหัสบดีที่
5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�ำนวน 702 ราย
นับเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 857,322,672 หุ้น คิดเป็น 68.38% ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละ
วาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 พร้อมภาพและเสียงที่บันทึก
การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2561
จากการด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ดัง
กล่าว บริษท
ั ฯ ได้รบ
ั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน
้
(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยคะแนน 97
คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”

แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูถ้ อื หุน
้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย และไม่มผ
ี ถู้ อื
หุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษท
ั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้
บริหาร พนักงาน และผูท
้ เี่ กีย่ วข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ้ น
ื่ ในทางมิชอบ เพือ่ ป้องกันการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
ภายใน โดยได้ก�ำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และข้อ
ปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเมื่อแรกเข้าท�ำงาน โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่
สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา
244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด�ำเนินการ
เปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษท
ั ฯ และเป็นข้อมูลทีย่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษท
ั ฯ หรือการเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระท�ำผิดตาม
มาตรา 240 และมาตรา 242 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
4

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล

ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจ�ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

4

บริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิ
ชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการท�ำงานกับบริษัทฯ
แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต
่ อ้ งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วง

รู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพือ่ ให้มน
ั่ ใจ
ว่าบุคคลเหล่านัน
้ จะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูล
ภายในท�ำนองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

• การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ทางธุ ร กิ จ ต้ อ งเป็ น ไปโดยบุ ค ลากร

ของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่
ส�ำคัญทางธุรกิจ โดยทีต
่ นไม่มห
ี น้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลนัน
้ ควร
แนะน�ำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ

รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน�ำ ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ

รู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่ส�ำคัญ ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน
24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Blackout Period)

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคำ�นิยามที่กำ�หนดโดยประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้รับ ครอบครอง หรือ
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้อง บุตร ญาติสนิท และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย เป็นต้น
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• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในที่ส�ำคัญ คนใดกระท�ำผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่ส่อ
ไปในทางที่จะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสีย
หาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�ำนิยามของ

ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวน
หลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลนั้น) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ
เพือ่ จัดท�ำบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะ
กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มีการเปิด
เผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
5

ในปี 2561 ทีผ
่ า่ นมา บริษท
ั ฯ ไม่มเี หตุการณ์ทก
ี่ รรมการ ผูบ
้ ริหาร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคูม
่ อื จริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการจะซือ้ จะขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน
และภายหลังการซือ้ ขาย หรือด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

5

2.2 การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษท
ั ฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นน
ั้ อาจเกิดขึน
้ ได้
หลายรูปแบบ ดังนัน
้ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั ฯ โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางที่
ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบ
ั เงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคล
ใด อันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัทฯ

2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้ งรับรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขาย
ของบริษท
ั ฯ ซึง่ แนวทางปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวนี้ ได้ถกู น�ำไปใช้เป็นพืน
้ ฐานการ
ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังราย
ละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.2.3 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้
ถือหุน
้ หรือมีอำ� นาจจัดการในกิจการทีแ่ ข่งขันกับธุรกิจของบริษท
ั ฯ อัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ และต้องไม่ใช้ตำ� แหน่งงานในบริษท
ั ฯ ไป
ใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�ำงานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลใดๆ ทีก่ รรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน
นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อน
เข้าท�ำรายการ อีกทัง้ ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน ทีม
่ สี ว่ นได้
เสียเป็นผูอ้ นุมต
ั ใิ นการตกลงเข้าท�ำรายการหรือกระท�ำการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ก่อน
ท�ำรายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิด
ขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้า
ท�ำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมต
ั ิ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษท
ั ตามล�ำดับ โดย
การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและ
วิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน

คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Fair and Arm’s
Length Basis) มีการก�ำหนดราคาตามการด�ำเนินธุรกิจปกติ และ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณารายการทีต
่ นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ในปี 2561 ทีผ
่ า่ นมา บริษท
ั ฯ ไม่มเี หตุการณ์ทก
ี่ รรมการ ผูบ
้ ริหาร
และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประพฤติ ฝ ่ า ฝื น หลั ก เกณฑ์ ก ารท� ำ รายการ
ระหว่างกันแต่อย่างใด

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษท
ั ฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ
้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย่ วข้องทีเ่ ข้าข่ายการมีสว่ นได้เสีย รายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วกับการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของ
ตนเองและผูท
้ เี่ กีย่ วข้อง โดยให้ยด
ึ แนวปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�ำ
เสนอให้คณะกรรมการบริษท
ั หรือทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน
้ พิจารณาอนุมต
ั ท
ิ กุ
ครัง้ ก่อนท�ำรายการ โดยกรรมการผูม
้ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา
หรือไม่มสี ท
ิ ธิออกเสียงในการลงมติในวาระทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ นได้เสีย
ของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�ำเนารายงาน
การมีสว่ นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษท
ั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวม
ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษท
ั ฯ มุง่ มัน
่ ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนทีด
่ ใี ห้ผถ
ู้ อื หุน
้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงสภาวะความเสีย่ ง
ในปัจจุบน
ั และอนาคต เพือ่ ให้เกิดการเพิม
่ มูลค่าให้แก่ผถ
ู้ อื หุน
้ ในระยะยาว รวมไปถึงการให้ขอ้ มูลทีถ
่ ก
ู ต้องและการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษท
ั ฯ มุง่ มัน
่ ในการปฏิบต
ั ต
ิ อ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้พนักงานได้รบ
ั ผล
ตอบแทนทีย่ ต
ุ ธิ รรมและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมไม่นอ้ ยกว่าทีก
่ ฎหมายก�ำหนด มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ
อย่างสม�่ำเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืน
มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการ
ควบคุมดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อตกลงทีไ่ ด้ให้ไว้กบ
ั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ลูกค้าด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต

คู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงมี
กระบวนการและข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรม และจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มก
ี ารน�ำข้อมูลของคูค
่ า้ ไปเปิดเผยหรือ
น�ำไปใช้เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจโดยวิธท
ี ผ
ี่ ด
ิ กฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคูค
่ า้ ทีม
่ ค
ี วามโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของคู่ค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่อง
การช�ำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็น
ธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท�ำผิด
กฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้าในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง
บริษท
ั ฯ มุง่ มัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บ
ั การเติบโต
ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบใน
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส�ำนึก และรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทัง้ นี้ ข้อมูลการด�ำเนินการ การปฏิบต
ั ต
ิ อ่ ผูม
้ สี ว่ นได้เสีย เรือ่ งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผูม
้ สี ว่ นได้เสียกลุม
่ ต่างๆ ของ บริษท
ั ฯ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ
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3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่อง
ทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จาก
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ		
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		
		

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

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ หรือช่องทางอืน
่ ใด ทีไ่ ด้รบ
ั
แจ้งเบาะแส หรือรับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ จากผูม
้ สี ว่ นได้เสียของบริษท
ั ฯ
บริษัทฯ จะท�ำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน

จะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ พิจารณาด�ำเนินการ
รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป
หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�ำผิด ทุจริต (Fraud)
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�ำเนินการ
ประสาน เสนอเรือ่ งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�ำเนินการ และ
น�ำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
ส� ำ หรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และ/หรื อ การแจ้ ง เบาะแสของพนั ก งาน
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย
พิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการ
กระท�ำผิดหรือไม่ และอยูใ่ นความผิดระดับไหน เพือ่ ทีจ่ ะได้กำ� หนดบท
ลงโทษส�ำหรับการกระท�ำผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดย
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความ
ลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็น
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ
Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมล์ หรือส่ง
เป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่บริษัทฯ ก�ำหนดความ
รับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่งมีรายละเอียดก�ำหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
พนั ก งานทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ต ้ อ งรั บ ทราบตั้ ง แต่ ก ารปฐมนิ เ ทศเข้ า เป็ น
พนักงานใหม่แล้ว
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�ำปีของบริษท
ั ฯ เพือ่ สร้างความมัน
่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือ
ผูท
้ แี่ จ้งเบาะแส รวมถึงผูท
้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่า บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน และ/หรือผู้
แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
รวมถึงเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนเป็นความลับ และได้กำ� หนดขัน
้ ตอนการรับเรือ่ ง
และการสอบสวน ซึง่ เรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวจะรับรูเ้ ฉพาะในกลุม
่ บุคคล
ที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2561 ทีผ
่ า่ นมา บริษท
ั ฯ ไม่ได้รบ
ั เรือ่ งร้องเรียนการกระท�ำผิด
ทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�ำผิด
จริยธรรม หรือเกิดกรณีเกีย่ วกับชือ่ เสียงในทางลบของบริษท
ั ฯ อันเนือ่ ง
มาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มกี รณีทกี่ รรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการก�ำกับดูแลกิจการที่ผิด
พลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สํ า คั ญ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
6

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

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่
ข้อมูลทัง้ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�ำปี (แบบ 56-1)

3) เว็บไซต์ของบริษท
ั ฯ (www.gfpt.co.th) ซึง่ บริษท
ั ฯ ได้จด
ั ให้มชี อ่ ง

ทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผถ
ู้ อื หุน
้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารทีบ
่ ริษท
ั ฯ
มีการอัพเดทอย่างสม�่ำเสมอ

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์
ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ โฆษณา หรื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือนความจริง
โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

6

ข้อมูลขั้นต�่ำของบริษัท ที่ระบุใน หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ด เผย
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบริษท
ั ฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละไตรมาส
การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การท�ำโรดโชว์ใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษท
ั ฯ ได้จด
ั ท�ำค�ำอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
: MD&A) เป็นรายไตรมาส และวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคล
ทัว่ ไปได้รบ
ั ทราบข้อมูล และเข้าใจผลประกอบการได้ดยี งิ่ ขึน
้ ซึง่ การให้
ข้อมูลใดๆ เกีย่ วกับบริษท
ั ฯ ต้องอยูบ
่ นพืน
้ ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง
และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับ
มอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือให้สม
ั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน
หรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด
อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2561

จ�ำนวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit)

1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)

5

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)

6

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

36

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
โทรศั พ ท์ 0 2473 8000 หรื อ ที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่ อี เ มล์
ir@gfpt.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั ฯ โดยบริษท
ั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบต
ั ิ
ไว้ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีกรรมการ
จ�ำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ

จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)

• กรรมการทีเ่ ป็นผูบ
้ ริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวน

คณะกรรมการบริษัท)

• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนคณะ

กรรมการบริษัท)

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

เกินสิบสอง (12) คน

ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย

3) คณะกรรมการบริษท
ั ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ

มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)

4) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ค วามหลากหลายของทั ก ษะ

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
บริษท
ั ฯ โดยประกอบด้วย ผูท
้ รงคุณวุฒใิ นธุรกิจของบริษท
ั ฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่ โดยไม่จ�ำกัดเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน หรือ

สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ
กรรมการผู้จัดการ
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ที่ก�ำหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551; ข้อก�ำหนดของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความ

เข้าใจในลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ อีกทั้งมีประวัติการท�ำงานดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม

3) กรรมการบริษท
ั (รวมถึงกรรมการผูจ้ ด
ั การซึง่ เป็นผูบ
้ ริหารสูงสุด)

ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
ในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะต้อง
รายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย
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5.1.3 คุณสมบัติต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
ดังนี้

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ

ทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยให้
นับรวมภาระหนีท
้ เี่ กิดขึน
้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

1) เป็นผู้มีอาวุโส
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก�ำหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�ำหนดของนิยาม
กรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน
้ (ก.ล.ต. ก�ำหนด
ร้อยละ 1)

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สน
ิ ซึง่ ได้รบ
ั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษท
ั ฯ
บริษท
ั ใหญ่ บริษท
ั ย่อย บริษท
ั ร่วม ผูถ้ อื หุน
้ รายใหญ่ หรือผูม
้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่

7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ

1) ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน
้ ทีม
่ สี ท
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

ปรึกษาทีไ่ ด้รบ
ั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม
้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษท
ั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่

ลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน
่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบ
ั การเสนอให้เป็นผูบ
้ ริหาร หรือผูม
้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด้รบ
ั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน
้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

9) ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
่ ใดทีท
่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3) ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นใน

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
รวมทัง้ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน
้ ทีม
่ น
ี ยั หรือผูม
้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท
้ ม
ี่ ค
ี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษท
ั ฯ บริษท
ั ใหญ่ บริษท
ั ย่อย บริษท
ั ร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน
และก่อนได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการ
ค้ า ที่ ก ระท�ำ เป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษท
ั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน
้ ไป
แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่าตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการ

เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั ให้ตด
ั สิน
ใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการอิสระสามารถท�ำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความ
เห็นได้อย่างอิสระ
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5.1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รบ
ั การแต่งตัง้ จากทีป
่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่ง
ตัง้ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษท
ั เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนกรรมการที่
ครบก�ำหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน�ำเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�ำดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษท
ั โดยจะแต่งตัง้ เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได้รบ
ั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีทต
ี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน
ื่ นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่ตอ้ ง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการทีไ่ ด้รบ
ั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บริษท
ั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้
1) คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ

ด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี

กรรมการผูจ้ ด
ั การ เป็นหัวหน้าและผูน
้ ำ� คณะผูบ
้ ริหารของบริษท
ั ฯ
ในการบริ ห ารจั ด การ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก� ำ หนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
• บริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ

บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

• พิ จ ารณาแผนการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ น� ำ เสนอต่ อ คณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

• มี อ� ำ นาจในการท�ำ นิ ติ ก รรมผู ก พั น บริ ษั ท ฯ ตามขอบเขตที่

ก�ำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง
อ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการ

• การด�ำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้
จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วง
ทีท
่ ำ� ให้กรรมการผูจ้ ด
ั การ หรือผูร้ บ
ั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ด
ั การ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
ทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการบริษท
ั พิจารณา
อนุมต
ั ไิ ว้ โดยการอนุมต
ั ริ ายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้

บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ประธานกรรมการ

1) ดู แ ลและจั ด การให้ ก ารด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตาม

• เป็ น ผู ้ น� ำ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก� ำ หนดนโยบาย

ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ำกับดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษท
ั มีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท

น�ำมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกั น โดยทั้ ง สองต� ำ แหน่ ง ต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส
่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนิน

งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสีย่ ง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งติดตามให้มีการน�ำไปปฏิบัติ และจัด
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�ำทุกปี

3) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดม

ทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
ก�ำกับดูแล

4) ติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนที่

ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส�ำคัญ

เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม
การค�้ำประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สน
ิ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็น
ไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ นก่ อ นน� ำ ส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง

ประเทศไทย

7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้ง

ด้านการด�ำเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญได้
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9) ก�ำกับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง
ในการวินิจฉัย อีกทั้งได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�ำหนดให้สมาชิกส่วน
ใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ที่ส�ำคัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ และจัดให้มีช่อง
ทางการสื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะกลุ ่ ม และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และก�ำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนด
ไว้ ทัง้ นีส้ มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่

11) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี

ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผน

งานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการ และผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง

13) คณะกรรมการมี อ� ำ นาจก� ำ หนด และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ

กรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

14) คณะกรรมการมีอ�ำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ

หลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของคณะกรรมการ และก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน

ปัจจุบน
ั บริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน

3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน

3) คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ

จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับระยะ

เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษท
ั โดยจะครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถ
ู้ อื หุน
้ พร้อมกับการครบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการ

บริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการตรวจสอบภายใน

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบ

ถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่

เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษท
ั ฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มค
ี วามถูก
ต้องครบถ้วน และโปร่งใส

3) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี

ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2) ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ก�ำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพ

3) ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งใน

ระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน

โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี และงบ

• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน

ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

ประมาณที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่ อ มุ ่ ง ไปสู ่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ

6) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ ต รวจ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล

ประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกัน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได้

รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระ

เพียงพอ เพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้

สอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในได้

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรือ
่ งทีม
่ ค
ี วามเสีย่ งสูงทีอ่ าจน�ำไปสูเ่ รือ่ งทุจริตคอร์รป
ั ชัน

และก�ำหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน

2) ให้ความเห็นเกีย
่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทาง

การจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ

จัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชี
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ด้านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ทน
ั สมัย

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ

และคู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ รวมถึ ง ติ ด ตามกระบวนการรั บ แจ้ ง
เบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชันด้วย

4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิง

เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รป
ั ชันของกิจการตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น

คราวๆ ไป

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล

กิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3) คณะกรรมการบริษท
ั แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน

คณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ

4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล

กิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล

กิจการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ทีพ
่ น
้ ต�ำแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล

กิ จ การ มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เท่ า กั บ ระยะเวลาการด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งใน
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

3) กรณีทต
ี่ ำ� แหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับ

ดูแลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ โดยกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ที่เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านการสรรหา
1) ทบทวนโครงสร้ า งของคณะกรรมการให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ

ความจ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2) ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กให้ ด� ำ รง

ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ เสนอขออนุ มั ติ ต ่ อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของ

ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ใน
กรณีที่มีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ�ำเป็นที่ยัง
ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการ
ใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลราย
ชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.), ท�ำเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�ำเนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษท
ั ไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายชือ่ เดิมใน
กรณีทค
ี่ รบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง จะมีการค�ำนึงถึงผลการปฏิบต
ั ิ
งานของต�ำแหน่งนั้นๆ

4) เปิ ด เผยนโยบายและรายละเอี ย ดของกระบวนการสรรหาใน

รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6) จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนือ่ งในการบริหารที่

เหมาะสม ส�ำหรับต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7) ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ

กรรมการบริษัท เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท

9) จัดให้มก
ี ารประเมินผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ด้วยตนเอง เป็น
ประจ�ำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษท
ั

10) ปฏิบต
ั กิ ารอืน
่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาตามทีค
่ ณะกรรมการบริษท
ั

มอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1) ก� ำ หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผล

ประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่า
ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
1) ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษท
ั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ำกับดูแล ให้ค�ำปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ก�ำกับดูแ ลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุ รกิ จ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ให้มีความ

เหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการในการ

ด�ำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) จัดให้มก
ี ารประชาสัมพันธ์เรือ่ งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ

แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ

6) จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
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ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) จัดท�ำคูม
่ อื จริยธรรมธุรกิจ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก� ำ กั บ ดู แ ล ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามคู ่ มื อ

จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามเหมาะ

สมอย่างสม�่ำเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการด�ำเนิน

ธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�ำที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวม

ทั้งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและตีความ
ในกรณีที่มีข้อสงสัย

6) ดูแลการสร้างจิตส�ำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความ

เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือ
และปฏิบัติ

7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ใน
กรณีที่มีเรื่องส�ำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ รวม
ทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบต
ั แิ ละข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หมายเหตุ

: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่

18 ม.ค. 2561 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็น คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
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1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษท
ั ผูบ
้ ริหาร และ/หรือ
พนักงานในกลุ่มบริษัท

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน

เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งพนักงานของ

บริษัทฯ จ�ำนวน 1 คน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว

ละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับ

ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษท
ั โดยจะครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถ
ู้ อื หุน
้ พร้อมกับการ
ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

3) กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งว่ า งลง ให้ ค ณะ

กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.3.4 คณะกรรมการบริหาร

1) พิ จ ารณาและระบุ ค วามเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ของการประกอบธุ ร กิ จ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
พร้อมจัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง

2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่

ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบ
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ

ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธลี ดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�ำเสนอคณะ

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

2) พิ จ ารณากลั่ น กรองงานทุ ก ประเภทที่ จ ะเสนอคณะกรรมการ

ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ

กรรมการบริษัทพิจารณา

บริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
และ/หรือเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง

3) ด�ำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย

พร้อมมีอ�ำนาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และด�ำเนินกิจการ
ของบริษท
ั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค
่ ณะกรรมการบริษท
ั ก�ำหนด

6) มีอ�ำนาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท

4) มี อ� ำ นาจในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี

ย่อย เพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม
่ เติมในเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ งกับการ
บริหารความเสี่ยงได้

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ของบริษัทฯ และมีอ�ำนาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้

5) มีอ�ำนาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการ

ด�ำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

6) มีอำ� นาจในการพิจารณาก�ำหนดข้อปฏิบต
ั ิ ข้อบังคับ ระเบียบหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

7) มีอ�ำนาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�ำหนด

8) ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จัดการ

และคณะท�ำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย

9) ด�ำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
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5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.4.5 การนับองค์ประชุม

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด�ำเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้า
ร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส�ำหรับการนับ
องค์ประชุม กรณีทค
ี่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป
่ ระชุม ก�ำหนดให้ตอ้ ง
มีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้
มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

คณะกรรมการบริษท
ั ก�ำหนดให้มก
ี ารประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยมีการก�ำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
ของทุกปี และก�ำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งก�ำหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของวาระการประชุมที่จะ
ต้องน�ำเข้าพิจารณา
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบต
ั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนือ่ ง
และทันการณ์

5.4.2 การพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เข้าสู่วาระการประชุม

5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริษท
ั ได้มอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการบริษท
ั เป็นผู้
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการตัดสิน
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันท�ำการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ� เป็นเพิ่มเติม
ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มค
ี วามเห็นอิสระจากทีป
่ รึกษาหรือผูป
้ ระกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้มโี อกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพือ่ อภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ ด
ั การทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่
น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�ำนวน 4 ครั้ง

5.4.4 การด�ำเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ ด
ั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�ำเนินการประชุม ซึ่งขณะด�ำเนินการประชุม
จะส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ
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คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

10 ครั้ง

5 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

10 ครั้ง

1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท

10/10

-

-

-

-

1/1

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

10/10

-

-

-

10/10

1/1

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

10/10

-

2/2

-

10/10

1/1

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

10/10

5/5

2/2

-

-

1/1

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

10/10

5/5

2/2

-

-

1/1

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

10/10

5/5

2/2

-

-

0/1

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9/10

-

-

-

10/10

1/1

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

9/10

-

-

-

-

1/1

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

10/10

-

2/2

2/2

10/10

1/1
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�ำ
ปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้
อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด
ชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลผลส�ำรวจ
ค่าตอบแทนกรรมการทีม
่ กี ารจัดท�ำขึน
้ ประกอบการพิจารณาเพือ่ ให้ขอ้
เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�ำนวน
9 ท่าน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษท
ั ย่อย จ�ำนวน 650,000 บาท

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน สอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลผลส�ำรวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดท�ำขึ้น
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น
56,251,479 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ
บริษัทย่อย

รวม

นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

นพ.สาธิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

นายปารเมศ

เหตระกูล

585,000

-

585,000

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

585,000

-

585,000

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

585,000

130,000

715,000

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

585,000

-

585,000

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และประธานกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ�ำปี

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

บริษท
ั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษท
ั จะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละ
ท่านด�ำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้
ส�ำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการท�ำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านคณะกรรมการบริษท
ั ทัง้
รูปแบบประเมินรายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�ำ
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด
่ ี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน
้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวม
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
7

2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอน

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รายคณะ มีดังนี้

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

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

8

7) ผลการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นของ

บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7
8

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

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

บริษท
ั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธาน
กรรมการบริหารท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ และน�ำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง พบว่าผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบต
ั ท
ิ างการเงิน ความสัมพันธ์กบ
ั คณะกรรมการ

9

ความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอก การบริ ห ารงานและความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลากร การสืบทอดต�ำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ำกับดูแลกิจการ และ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย9
ขั้นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�ำเนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�ำผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก�ำหนดความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนต่อไป
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา ในภาพ
รวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษท
ั ได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ ท�ำ
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
โดยมีสายการรายงานขึน
้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก�ำหนด
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การท�ำรายการระหว่างกัน การ
พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งข้อสรุป/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�ำเนินการในด้านต่างๆ
โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน�ำกรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
10

นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.2 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้
บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2) ประธานกรรมการบริ ห าร มี ห น้ า ที่ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการ

บริษัททราบเป็นประจ�ำถึงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ นให้ มี โ ครงการส� ำ หรั บ พั ฒ นาผู ้

บริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้
บริหาร เลขานุการบริษท
ั ตลอดจนผูบ
้ ริหารระดับสูงอืน
่ ๆ ในเรือ่ ง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ การปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ และการพัฒนาความ
รู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการท�ำ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ

2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ

ผ่านความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและ

มาตรฐาน

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดท�ำหรือสอบทานงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2561

10

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษท
ั ได้มก
ี ารแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิช์ ยั ซึง่
ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ
(หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการบริษัท และหลักสูตรผู้
ปฏิบต
ั งิ านเลขานุการบริษท
ั ) เป็นเลขานุการบริษท
ั ตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน

กรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการประชุ ม คณะ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและผู้

บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั้น

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน

ที่ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ

บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ

8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ

9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

อนุ ก รรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชุดต่างๆ

กําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษท
ั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของ

รายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2561

3) จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
มติที่ประชุม
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผูบ
้ ริหารของบริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่าย
บริหาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม
บริษท
ั ฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบต
ั งิ านและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีจ่ ะ
ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำ
หน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท�ำรายการเกี่ยวโยง
เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยบริษท
ั ฯ จัดให้มสี ายงานตรวจสอบภายในทีม
่ อี สิ ระในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน มีความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน

สาระส�ำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่ ได้ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1.

2.

3.

บริษท
ั ฯ ได้กำ� หนดภาระหน้าทีอ่ ำ� นาจการด�ำเนินการของผูบ
้ ริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าทีผ
่ ป
ู้ ฏิบต
ั งิ าน ผูต
้ ด
ิ ตามควบคุม และการประเมินผลออกจาก
กันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ท�ำให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบต
ั งิ าน ป้องกันการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริต หลีกเลีย่ ง
การละเมิดลิขสิทธิ์และมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จึง
มีการก�ำหนดขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ านในแต่ละธุรกรรม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และนโยบายการรักษาความปลอดภัย ด้าน IT (Information
Technology) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการด�ำเนินงาน
ต่างจากเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางผู้บริหาร
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จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานต�่ำกว่าเป้าหมายและจัดท�ำข้อ
เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการไปใน
ระหว่างปี 2561 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1.

สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจ� ำ ปี ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

2.

สอบทานการเข้ า ท� ำ รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการระหว่ า งกั น ที่ มี กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2561

3.

สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ด�ำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

4.

สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

สอบทานการเข้ า ท� ำ รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย ว
กั บ รายการกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียของบริษท
ั ฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้

6.

สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดไว้

7.

สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รป
ั ชัน รวม
ทั้งก�ำหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพ
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8.

9.

สอบทานความเป็ น อิ ส ระ ผลการปฏิ บั ติ ง านการสอบบั ญ ชี
และความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี และเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถรายงานเหตุ ก ารณ์ แ ละข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มี
อยู่ของบริษัทฯ

10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจ
สอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่ง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มี
ความน่าเชื่อถือ และได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
การเข้าท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสม
เหตุสมผล ส�ำหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็น
รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่
สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
เหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน
ประจ�ำปี การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส�ำคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายนัน
้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
เป็นอิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษท
ั ฯ ได้มกี ารประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปี ตามกรอบการควบคุม
ภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Way Commission) ซึง่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
กัน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ที่ ดี โดยมี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและสายงานที่ ชั ด เจนเหมาะสม
รวมทั้ ง ก� ำ หนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ และดั ช นี ชี้ วั ด ผลส� ำ เร็ จ
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั งิ านสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษท
ั ฯ
ก�ำหนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ก�ำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับธุรกิจทีอ่ าจท�ำให้ไม่บรรลุวต
ั ถุประสงค์หรือเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ไว้ โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
ของบริษท
ั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ บริษัทฯ มี
การประเมิน และวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอก
มีการจัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator / KRI)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า ส�ำหรับความเสี่ยง
ระดับองค์กรและความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่ส�ำคัญทุกรายการ
ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบและความปลอดภัย ด้านชือ่ เสียง ด้านอืน
่ ๆ
และ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสีย่ ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี
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3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน
และมี คู ่ มื อ /ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ โครงสร้ า ง
ของบริษท
ั ฯ และการปฏิบต
ั งิ านในปัจจุบน
ั รวมทัง้ มีการสอบทาน
ผลการปฏิบต
ั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คูม
่ อื อ�ำนาจ
ด�ำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการน�ำ
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผูบ
้ ริหาร หรือ
ผูม
้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้ มีการจัด
ให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ
ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค�ำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซงึ่ เป็นหน่วยงานทีป
่ ระสานงานกับนัก
ลงทุนต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาํ เนินงานและการลงทุน
ของบริษท
ั ฯ ด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้งา่ ย เช่น
Website ของบริษัทฯ, E-mail เป็นต้น

5. การติดตามประเมินผล
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและ
การเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูด
้ แู ลรับผิดชอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อให้มั่นใจว่า
สิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
จากกรอบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภาย
ในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบ
การควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว
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มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่
ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ มีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทีส่ อดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
มีมาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว
เนือ่ งจากมีการตรวจสอบและประเมินผลความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี ตามรูปแบบและข้อก�ำหนดทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
ก�ำหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจ
สอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วย
งานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องทีม
่ สี าระส�ำคัญจะมีการรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561
ได้ทำ� การประเมินและให้ความเห็นเกีย่ วกับบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย โดย
ในรอบปี 2561 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยม
สุ ภั ค พงศ์ ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลือกผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามเหมาะสมท�ำหน้าทีผ
่ ต
ู้ รวจสอบภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน
้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษท
ั ฯ
อย่างมีคุณภาพ
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GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 201-2, GRI 205-1

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ
จัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้าง
ความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนิน
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการ
จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�ำนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดการฝึก
อบรมให้ความรูท
้ กั ษะในการปฏิบต
ั งิ านแก่พนักงานเพือ่ ให้พนักงานได้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบต
ั ไิ ด้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ยังจัดให้มค
ี ม
ู่ อื พนักงาน ก�ำหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน ทัง้ นี้ เพือ่
ให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงให้แต่ละฝ่าย
งานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง
การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลด
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท�ำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มี
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวน
งานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมินประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงาน การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยน�ำกรอบแนวทางของ
COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management)
และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ เกิด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากที่สุด
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�ำเนินการ
ไปในระหว่างปี 2561 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1.

พิ จ ารณาและระบุ ค วามเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ของการประกอบธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพ
ลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
พร้อมจัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง

2.

สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวน
ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบ
ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)

3.

ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธลี ดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ

5.

ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�ำทุกปี

6.

มีอ�ำนาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯและบริ ษัท
ย่อย เพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม
่ เติมในเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ งกับการ
บริหารความเสี่ยงได้
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ส�ำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้แบ่งความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน
ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์และนโยบายทีส่ ำ� คัญของบริษท
ั ฯ ซึง่
อาจเกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้า
หมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การ
ปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามใน
ด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความไม่ พ ร้ อ มในเรื่ อ งงบประมาณ
ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงการจัดหา
แหล่งเงินทุน ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความเสี่ยงที่เกิด
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ
มี ธุ ร กรรมทางการเงิ น ทั้ ง ในรู ป ของสกุ ล เงิ น ท้ อ งถิ่ น และเงิ น ตรา
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส�ำหรับรองรับ
สถานการณ์ต ่า งๆ เพื่อ ป้อ งกันความเสี่ย งจากผลกระทบที่ จ ะเกิ ด
ขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น
Forward Contract เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)

2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่
บริษท
ั ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะต้องระบุความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมและก�ำหนดแผนในการลดหรือ
ป้องกันความเสีย่ งเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เหมาะสม
กับธุรกิจ ส�ำหรับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ หน่วยงานจะระบุดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามความเสี่ยงและเพื่อให้แน่ใจ
ว่าความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้หรือเกิดการจัดการแก้ไขอย่างทัน
ท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึง
ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ โดยได้มกี ารดูแลและตรวจสอบให้มกี ารด�ำเนิน
การให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์
(Reputational Risk)
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของสาธารณชน ซึ่งยากแก่
การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือ
เกีย่ วพันกับประเด็นทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะหนึง่
ขณะใด ในการบริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง บริษท
ั ฯ จึงยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�ำคัญ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

117

6. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk)
เป็นความเสี่ยงอันได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน เป็นผู้มี
อ�ำนาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่
ส�ำคัญได้เกือบทั้งหมด

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจาก สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่าง
ช้าๆ มีความถี่ของการเกิดต�่ำแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งกระทบอย่าง
รุนแรง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่นม
ี้ กั จะเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หรือ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความ
เสีย่ งประเภทนีอ้ าจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบน
ั ตัวอย่างเช่น ความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extream Weather Events) และ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) เป็นต้น
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GOOD
NUTRITION
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การบริหารอย่างยั่งยืน
นโยบายธุรกิจ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�ำของ
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถใน
การตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจปกติที่ยั่งยืนโดยค�ำนึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
ทางการต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถ
อยูร่ ว่ มกันได้ เกิดดุลยภาพทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
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รางวัล Thailand Sustainability Investment 2018
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 (Thailand
Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน โดยเป็นรางวัลส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่น โดย
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน
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GRI 102-42, GRI 102-46

การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน
การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน ถูกก�ำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการ เริ่มจากการ
พิจารณากรอบนโยบายธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
ก�ำหนดขึน
้ เพือ่ ให้องค์กรสามารถปฏิบต
ั พ
ิ น
ั ธกิจหน้าที่ ให้บรรลุสเู่ ป้าหมาย ดังวิสยั ทัศน์ทอี่ งค์กรก�ำหนด ประกอบ
ด้วยวิถก
ี ารก�ำกับดูแลกิจการทีย่ ด
ึ หลักธรรมาภิบาลให้ดำ� เนินธุรกิจปกติทค
ี่ ำ� นึงถึงความต้องการและความคาด
หวังจากปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียองค์กรทุกประเภท ผสานด้วยการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเฝ้า
ระวัง ควบคุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่กระบวนการด�ำเนินการสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด โดยตลอดกระบวนการ
วางแผนการพัฒนาความยั่งยืนนี้ ด�ำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

พันธมิตร

การ

GFPT
GOAL
ก ำ ก ั บ ด ูแ ล กิจ ก

าร

ก

ห� ารความเส
ารบร
ี่

ความรับผ�ดชอบ

สิ�งแวดลอม
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กจิ
เศรษฐ

ความเชี่ยวชาญ

คุณภาพ

ยง

สงั คม

ความปลอดภัย
ของอาหาร

ความพ�งพอใจ

นวัตกรรม

SOCIA
L

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร

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

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ อาทิ
1.

การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
มี แ บบแผนปริ ม าณการใช้ น�้ำ อย่ า งเหมาะสม และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้ำให้คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงมีการจัดการ
น�้ำเสียอย่างมีความรับผิดชอบ

2.

การจ้างงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent
Work and Economic Growth) มีการจ้างงานทีใ่ ห้ความเท่า
เทียม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ มีการจ่ายค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการด้านต่างๆ และสนับสนุน
ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย และมี สุ ข อนามั ย ใน
สถานที่ท�ำงานที่ดี

3.

แผนการบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น (Responsible
Consumption and Production) ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของ
คุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เพือ่ ให้ผบ
ู้ ริโภคมี
ความมัน
่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั ฯ มีความปลอดภัยต่อการ
บริโภคและถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี

บริษท
ั ฯ ค�ำนึงถึงผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทีอ่ าจเกิดขึน
้
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคล และ/หรือสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่บุคคล และ/หรือ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึง
ให้ความส�ำคัญในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ท�ำให้เข้าใจถึง
ความคาดหวัง และความต้องการของผูม
้ สี ว่ นได้เสีย ลดเหตุทกี่ อ่ ให้เกิด
ปัญหา ไม่สร้างภาระซึง่ กันและกัน เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลให้คณ
ุ ภาพแวดล้อม
ต่างๆ ดีขึ้น เพื่อการด�ำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น กระบวนการ
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเกิดขึ้น
และก�ำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถน�ำมาใช้ในการก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้
โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1.

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส�ำคัญที่ผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ

2.

รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหา
และข้อคิดเห็น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส�ำรวจความพึงพอใจ, การตอบ
แบบสอบถาม, การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้ง การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

3.

น�ำข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้างต้น
ทั้งหมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อบริษัทฯ ตามล�ำดับ

4.

หาแนวทางการตอบสนองต่ อ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ตามล� ำ ดั บ การ
วิเคราะห์ข้างต้น พร้อมทั้งการตอบสนองต่อปัจจัยความต้องการ
จากข้อมูลทั้งหมด เท่าที่บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการได้ และไม่
ก่อให้เกิดภาระต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.

ด�ำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�ำคัญและ
ปัจจัยความต้องการข้างต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจทีค
่ ำ� นึงถึงผูม
้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม
่ โดยน�ำหลักเกณฑ์ของ GRI Standard มาเป็นตัวชีว้ ด
ั ด้วย
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ สามารถจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง), ผู้ถือหุ้น,
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางการสื่อสาร
•

การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า

•

•

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น

•

•

ลูกค้า

•
•
•

•

พนักงาน

•

126

การพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้า
ของผู้บริหาร เพื่อเข้าถึง
ทุกปัญหา และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น

การจัดอบรม พัฒนาความรู้
ส่งเสริมศักยภาพ และความ
สามารถในการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ

•

ประกาศค�ำสั่ง / ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
บอร์ดกิจกรรม หรือระบบ
อินทราเน็ต

•

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น

•

คู่ค้า

ความต้องการ / ความคาดหวัง

•

เปิดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ
ให้ชัดเจน
ผู้บริหารมีการประชุมร่วม
กับคู่ค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และ
เพื่อรับทราบปัญหา และ
หารือถึงแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกับคู่ค้า

•
•

สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน
ส่งมอบสินค้าภายในก�ำหนดระยะ
เวลา
รักษาความพึงพอใจของลูกค้า

การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
และผลิตภัณฑ์

•

ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าจ้าง
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

•
•
•
•

•
•
•

•

การจัดการสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานที่ดี ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
พน ักงาน
ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

ความน่าเชื่อถือจากประวัติการ
เกิดข้อพิพาทแรงงาน
การจัดการต่อข้อร้องเรียนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และเงื่อนไขการช�ำระหนี้อย่าง
เคร่งครัด ตรงต่อเวลา

ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ
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•

ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม

•

•

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

•

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จาก
แหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า

ควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อการก�ำหนดราคาเป็นไป
อย่างยุติธรรม

•

มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

•

เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม

•
•
•

•

มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม

จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ

เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานและแรงงาน
ทุกระดับ สามารถแสดงความสามารถเสนอ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี ปลอดภัย
มีการดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานของพนักงานและแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

•

เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน
เข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงานและ
แรงงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

•

ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ

•

•

จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ และความไว้
วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหาแนวทาง
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางการสื่อสาร
•
•

•

ผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ำกับดูแลกิจการ
การเปิดเผยช่องทางติดต่อ
เลขานุการบริษัทและหน่วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์

•

การสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต
แนะน�ำการลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วไปจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นประจ�ำ

•

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น

•
•

ชุมชนและสังคม

•

กิจกรรมสาธารณประโยชน์
และการพัฒนาชุมชน

ความต้องการ / ความคาดหวัง
•
•
•

การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ความโปร่งใส และความถูกต้อง
ของข้อมูล

•

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การค�ำนึงถึง
ชุมชนและสังคม ทั้งบริเวณใกล้
เคียงและส่วนรวม

•

•

•

•

สิ่งแวดล้อม

ผลตอบแทนทางการเงิน
(เงินปันผล และมูลค่าหุ้น)

•

จัดให้มีหน่วยงานชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบด�ำเนิน
การตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน
การจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
รวมถึงการรายงานผลตาม
ล�ำดับขั้น
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากผูม
้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ ทัง้ ลูกค้า ชุมชน
สังคม แวดล้อม และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีใ่ ห้การ
ดูแลควบคุมเรือ่ งสิง่ แวดล้อม

ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึง
การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การค�ำนึงถึง
สิง่ แวดล้อม ไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อม

มีการจัดการภายในสถานประกอบ
การเรือ่ ง ขยะ แม่นำ�้ ล�ำคลอง ไม่กอ่
ให้เกิดการแพร่เชือ้ โรค
ทีพ
่ กั อาศัยทีอ่ ากาศดี ปลอดโปร่ง
ไม่มกี ลิน
่ รบกวน

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
•
•
•

ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ด้วยความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

•

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่ถูกต้อง และมีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

•

ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเคร่งครัด

•

ก�ำหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน การ
ติดตามผล และการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับขั้น

•

จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้างความ
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้บริษัทฯ สามารถ
เข้าถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้เกิดการแลก
เปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

•

ด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายสิง่ แวดล้อม
ทีม
่ กี ารทบทวนความเหมาะสมสม�ำ่ เสมอ

•

•

•

•

สร้างจิตส�ำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มค
ี วาม
รับผิดชอบ ค�ำนึงถึงเรือ่ งผลกระทบต่างๆ ต่อ
สิง่ แวดล้อม
ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา ป้องกัน และจัดการ
ต่อทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจทีส่ ามารถส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการรับเรือ่ งร้องเรียนที่
เกีย่ วกับผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
ติดตามผล
ก�ำหนดหน่วยงานผูร้ บ
ั ผิดชอบ และการรายงานต่อ
ผูบ
้ งั คับบัญชา ตามล�ำดับขัน้
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GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1

การวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย
เมือ่ พิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม
้ สี ว่ นได้เสียกลุม
่ ต่างๆ สามารถก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำคัญ (Materiality) และประเมิน
นัยส�ำคัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้
เศรษฐกิจ

สิ�งแวดลอม

สังคม

คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

สำคัญมาก

มลอากาศ

C1

B2 B1

กลไกการรองทุกขดานสิทธิมนุษยชน

A1 C2

น้ำทิ�ง และของเสีย

C8

การกำกับดูแล
และการดำเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ

ผลกระทบตอผูสวนไดเสีย

ความมั่นคงตอการดำรงชีว�ต
B2

กลไกการรองทุกข
ดานสิ�งแวดลอม

C6 A2 B3

B1

เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจทองถิ�น

C9

ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม

C5

C4

(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร ใบประกอบกิจการ)

ขอพ�พาทแรงงาน

C7

C3

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน

A3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำคัญนอย

ชื่อเสียง (ภาพลักษณ)

สิ�งแวดลอม
เปนธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
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พนักงาน

ลูกคา
เปนผูผลิตสินคาคุณภาพ
ที่ลูกคาใหการยอมรับและเชื่อมั่น

อีกทั้ง ยังท�ำให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่า
และความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ ห ลากหลาย เป็ น ค� ำ
ตอบที่สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for
EXCELLENCE”
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สำคัญมาก

เปนที่ทำงานคุณภาพ
ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง
และความไววางใจในอนาคต

C
OMI
ON
EC

จากผลการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ส� ำ คั ญ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ประกอบกับแผนการบริหารความเสีย่ งธุรกิจผนวกกับพันธกิจและ
กลยุทธ์ทอี่ งค์กรก�ำหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษท
ั ฯ เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า
พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้า
หมายธุรกิจตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบตอบร�ษัทฯ

SOC
IA
L

สำคัญนอย

EXCELLENCE
EN

ผูถือหุน
เปนหลักทรัพยคุณภาพที่ผูถือหุน
รับทราบถึงธรรมาภิบาล

VIR O N M E NT

ชุมชนและสังคม

คูคาธุรกิจ

เปนผูประกอบการคุณภาพ
ที่ชุมชนสามารถพ�่งพ�ง

เปนผูประกอบธุรกิจคุณภาพ
ที่คูคาเชื่อถือในจร�ยธรรม

การบริหารอย่างยั่งยืน
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร


มเ
ฟาร

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ก
ลี้ยงไ

การทดสอบคุ ณ ภาพทั้ ง ทางกายภาพและ
ชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัด
เลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ และ
กระบวนการผลิต



ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจาก
เนื้อไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญและเป็นพืน
้ ฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะการ
ด�ำเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูป
ในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน�้ำเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตร
อาหารไก่และมีระบบการเลีย้ งไก่เนือ้ ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้ได้ตน
้ ทุน
การเลีย้ งไก่ทต
ี่ ำ�่ ลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการ
ผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปในทุกๆ ขัน
้ ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
มัน
่ ใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ ไก่ของบริษท
ั ฯ ในทุกกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาของบริษท
ั ฯ ทีผ
่ า่ นมานัน
้ มุง่ เน้นการสร้างความมัน
่ ใจ
ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มี
คุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ารสัต
ว

การผลิตสินค้า

บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดบ
ิ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�ำแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบ
ครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�ำหน่าย เพื่อให้
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยจัดให้มกี ารด�ำเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญ

อาห

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้า
ให้การยอมรับและเชื่อมั่น

ชำแหละและแปรรูป

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในฐานะผู้น�ำธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความส�ำคัญใน
เรื่ อ งของการควบคุ ม คุ ณ ภาพความปลอดภั ย ตลอดห่ ว งโซ่ อ าหาร
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร”
เป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกัน
คุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิต
ปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ใน
เรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริม
่ ต้นของคุณภาพความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบริษท
ั ฯ ทัง้ 2 แห่ง เพือ่ ท�ำหน้าทีท
่ ดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดบ
ิ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพ
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พียง
พอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลต่อคุณภาพ
สัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความ
แม่นย�ำ และได้ผา่ นการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบต
ั ิ
การ ISO 17025 (General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

GMP
ISO 22000
HACCP Global GAP
ISO 9001 UFAS
ISO 17025
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ข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยความ
สามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบและสอบเทียบ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มค
ี วามส�ำคัญมากเนือ่ งจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุ ณ ภาพเนื้ อ ไก่ จึ ง ได้ รั บ การควบคุ ม ดู แ ลอย่ า งเข้ ม งวด
ในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต ก่ อ นส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปยั ง ลู ก ค้ า และผู ้ บ ริ โ ภค
นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหาร
สากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยา
ฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ“ห้องปฏิบัติ
การทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์
ที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของ
ยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพ
และความปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบต
ั กิ ารได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2005 ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ ช้ในการรับรองความ
สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้รับครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการ
รับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภท
ตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่
รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการ
พัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่ที่ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปัญหาสิง่ แวดล้อมแต่ยงั คงไว้ซงึ่ ผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นย�ำเช่นเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่
มีความสามารถตามข้อก�ำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/
IEC 17025: 2005 ของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับ

การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถใช้ ผ ลการ
ทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health
Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความส�ำเร็จต่างๆ อันได้แก่
• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2554 “ระดับ
เงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 “ระดับ
ทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคณ
ุ ห้องปฏิบต
ั กิ ารร่วมมือการทดสอบทางการ

แพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ห้องปฏิบต
ั กิ ารทดสอบสินค้าเกษตรและ

อาหารดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ซึง่ รางวัลแห่งความส�ำเร็จทัง้ หมดนีไ้ ด้แสดงถึงการพัฒนาและการ
รักษามาตรฐาน และท�ำให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผูบ
้ ริโภคมา
อย่างต่อเนื่อง

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก มกอช.
และรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค
ถึงคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลที่ใช้ ในการรับรองความ
สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบ
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ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน�้ำอย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
(Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์
วางมาตรการป้องกันโรค ก�ำหนดและควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภณ
ั ฑ์ระหว่างการเลีย้ งไก่เนือ้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Environmental Enrichment ในการ
เลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพ
สั ต ว์ ใ ห้ กั บ ไก่ โดยการเสริ ม สภาพ
แวดล้ อ มที่ ดี เสริ ม อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ไ ก่
แสดงพฤติ ก รรมตามธรรมชาติ แ ละ
สัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากอง
ฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน เพือ่ สร้าง
กิจกรรมให้ ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของ
ร่างกาย ลดความเครียดในไก่ได้

Environmental Enrichment
Bale activity
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Pecking object
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Perching activity

หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนือ่ ง ฟาร์มเลีย้ งไก่ของบริษท
ั ฯ ได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices
: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทาง
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก
ส�ำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็น
มาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�ำหรับการผลิต
เนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว
ซึง่ บริษท
ั ฯ ได้ดำ� เนินการทุกขัน
้ ตอนโดยค�ำนึงถึงความสุขของไก่ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิว
และกระหาย (มีระบบการเลีย้ งทีใ่ ห้อาหารและน�ำ้ เพียงพอ) มีอสิ ระจาก
ความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มี
อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกัน
โรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็น
อยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการ
เลี้ยงดูที่ไม่ท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับ
ไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ตั้งแต่การเลือกสถานที่การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การ
จัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต
การขนส่ ง สุ ข อนามั ย ฟาร์ ม การจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และการฝึ ก อบรม
พนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มาจากฟาร์มทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชวี นะและสาร
ตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่

Good Agriculture Practices : GAP
Genesis GAP

จากการปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรม
ปศุสต
ั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน

ความเปนอิสระของไก 5 ประการ

1. อิสระจากความหิว
และความกระหาย
ไกทเี่ ลีย้ งมีอสิ ระจากความหิว
กระหาย และการใหอาหารไก
ทีถ่ กู ตองตามหลักโภชนาการ
ที่ดี

2. อิสระจากความรูสึก
ไมสบาย
ไกทเี่ ลีย้ งมีอสิ ระจากความไม
สะดวกสบาย อันเนือ่ งมาจาก
สภาวะแวดลอม มีการระบาย
อากาศในโรงเร�อนที่ดีและไม
เลี้ยงเบียดเสียดหนาแนนจน
เกินไป

3. อิสระจากความเจ็บปวด
บาดเจ็บ และเปนโรค
ไกทเี่ ลีย้ งมีอสิ ระจากความเจ็บ
ปวด การบาดเจ็บ หร�อเปนโรค
โดยมีระบบการปองกันโรคทีด่ ี
และใชอปุ กรณอยางเหมาะสม

4. อิสระในการแสดง
พฤติกรรมตามปกติ
ไกที่เลี้ยงมีอิสระการเปนอยู
อยางธรรมชาติ และมีความ
สบายตามธรรมชาติของไก

5.อิสระจากความกลัว
และความทุกข
ไกทเี่ ลีย้ งมีอสิ ระจากความกลัว
และความทุกขทรมาน ดวย
สภาวะการเลีย้ งดูทไี่ มทาํ ใหเกิด
ความทุกขทรมานทางจ�ตใจ
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ความปลอดภัยด้านอาหาร
ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

1
ไกเนื้อ

ตรวจสอบสุขภาพ

2
ไกสด

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

3
ชิ�นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อ
ไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรอง
ภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจ
รับรองอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้า
ของบริษัทฯ ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่
แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและกรม
ปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้

4
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
ตรวจสอบสี

5
บรรจ�ภัณฑ

6
บรรจ�กลอง

ตรวจสอบโลหะ

ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ

• GMP (Good Manufacturing Practice)
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
• BRC Global Food Safety Standard
•
•
•
•
•
•
•

(The British Retail Consortium)

ISO 9001 (Quality Management System)
ISO 14001 (Environmental Management System)
ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)
Genesis GAP
HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
RSPO (Supply Chain Certification Systems)
EST 11 (Export Establishment Certificate)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม
โยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า
สูล่ กู ค้า และผูบ
้ ริโภค จึงท�ำให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะท�ำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้
บริโภคจึงมัน
่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์มค
ี วามปลอดภัยต่อการบริโภค 100%
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Lot Number
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ผลิตภัณฑ ไกสด

ฟารมไกเนื้อ

ระบบตรวจสอบยอนกลับ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การด�ำเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขัน
้ ตอน (Traceability) ด้วยการเชือ่ มโยง
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่
ได้มาตรฐานสากล ท�ำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์
ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

อาหารไก

วัตถุดิบ

บารโคด

คูคา / ลูกคา

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

บริษท
ั ฯ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพือ่
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มก
ี ารบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

อาหารไก่
บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�ำการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัย
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

การเลี้ยงไก่เนื้อ
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติ มีระบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ ตลอดจน
น�ำระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

บุคคลและยานพาหนะ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�ำหรับการเข้า
ฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะ
บุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยง
ไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านนํ้ายาฆ่าเชื้อ
อาบนาํ้ สระผม และเปลีย่ นชุดทีท
่ างฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะ
ต้องผ่านการฆ่าเชือ้ เช่นเดียวกัน เพือ่ มัน
่ ใจได้วา่ จะไม่มพ
ี าหะน�ำโรค ฝุน
่
ละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปท�ำอันตราย และก่อให้เกิด
โรคกับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม

• จั ด ให้ มี ม าตรฐานการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ

(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1

กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1

กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้ง
ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะเพิ่มขึ้น
มากกว่าปีก่อน

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

95

94%

95%

93%

%
2559

2560

2561

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อปริมาณการผลิต
(ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

1.27

1.26%

1.74% 1.27%

%

ขอรองเร�ยนผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

11.34

2559

7.03%
%

2560

2561

11.34%
5.39%

ขอรองเร�ยนเนื้อไกสดแชแข็ง

2559
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2. เป็นที่ท�ำงานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึง
ความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต
นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น
และจัดสภาพการท�ำงานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อ
พนักงานทุกระดับ ผูบ
้ งั คับบัญชาต้องเป็นทีพ
่ งึ่ และเป็นตัวอย่างทีด
่ ขี อง
พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี

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

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน

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

บริษท
ั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพืน
้ ฐานของศักดิศ
์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบต
ั ิ ไม่แบ่งแยกถิน
่
ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบต
ั ิตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในบริษท
ั ฯ และส่งเสริมให้บริษท
ั ย่อย ผูร้ ว่ มทุน คูค
่ า้ และ
ผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
สากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
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นโยบาย Social Accountability

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

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�ำเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐาน
สากล “เรื่ อ งจริ ย ธรรมของผู ้ ป ระกอบการต่ อ พนั ก งานในสถานที่
ท�ำงานในระบบ Social Accountability” โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
ข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการ
ต่อพนักงาน”
โดยก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการให้บริษัทฯ ด�ำเนินการปฏิ บัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงาน ส่งเสริมให้
มีการสร้างมาตรฐานในการท�ำงานทีด
่ ี มีความปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม
การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour
Practices: GLP), ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็น
โรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย, เป็นสมาชิก SEDEX (องค์กรการ
คุ้มครองและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน) และร่วมมือกับองค์กร NGO
Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก
แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง บริษัทฯ
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมา
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษท
ั ฯ ทัง้ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิ
ของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การจ้างงาน

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

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

57
%
หญิง

48%

ตางชาติ

พนักงาน

43ชาย%
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อัตราการเขา - ออก
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42%

หญิง

สัดสวนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน
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รายเดือน

2561

%

อัตราการเขา – ออก
ลดลงอยางตอเนื่อง

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด
GRI 401-3

ในปี 2561 พนักงานหญิงจ�ำนวน 3,092 คน มีพนักงานหญิงใช้
สิทธิ์ลาคลอด 98 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าท�ำงานตามปกติ
จ�ำนวน 65 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์
ลาคลอดร้อยละ 66 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

34%
พนักงาน
ลาออกหลังคลอด

66%
พนักงาน
คงอยูหลังคลอด
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ
บริษท
ั ฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่ง
เสริมให้คนพิการเป็นพลังส�ำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัย
แรงงาน ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คน
พิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อก�ำหนดมาตรการส�ำคัญเกี่ยวกับการส่ง
เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�ำของคนพิการ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ คนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการ
รับผูพ
้ กิ ารเข้าท�ำงานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สม
ั ปทานจัดสถานที่
จ�ำหน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผูด
้ แู ลคนพิการ รวม
จ�ำนวน 56 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ
100 คน ตามที่กฎหมายก�ำหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

56
140
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52

58

56

คน
2559

2560

2561

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

บริษท
ั ฯ ก�ำหนดนโยบายทีส่ นับสนุนให้พนักงานปฏิบต
ั งิ านได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนักงานมีจต
ิ ส�ำนึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยทีด
่ ี (และไม่
ท�ำการใดทีเ่ ป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลกู ค้า) รวมถึง ดูแลสถาน
ที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

การป้องกันโรคร้ายแรง

79
53

127

61
40

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

2559
ชาย

ในปี 2561 อัตราการเกิดอุบต
ั เิ หตุ และอัตราการหยุดงานจากการ
บาดเจ็บเพิม
่ ขึน
้ จากปี 2560 โดยจ�ำนวนอุบต
ั เิ หตุทเี่ พิม
่ มากขึน
้ บริษท
ั ฯ
ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อน�ำมาป้องกันและแก้ไข
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจากการบาด
เจ็บด้วย นอกจากนีม
้ กี ารตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

2560

2561

หญิง

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

42

120
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39

54

83

ไมหยุดงาน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน

51

43

3

1
2560

หยุดงานเกิน 3 วัน

30

2559

GRI 403-9

48

ครั้ง

150

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ
โดยการให้ ค วามรู ้ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา การฝึ ก อบรมจากบุ ค ลากร
เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่
พนักงาน และชุมชน รวมถึงการด�ำเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการ
ฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย

37

2
2561

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน (ครั้ง/ 1 ล้านชั่วโมงการท�ำงาน)

10.01

7.98 7.72
2559

2560
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10.01

2561

141

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
GRI 403-5

บริษท
ั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจต
ิ ส�ำนึกด้านความปลอดภัย
ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน เพื่อ
จัดท�ำแผนป้องกันอุบต
ั เิ หตุจากการปฏิบต
ั งิ าน ตลอดจนให้มกี ารค้นหา
สาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ด�ำเนิน
โครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1) โครงการ NEAR MISS

บริษท
ั ฯ ได้จด
ั ท�ำแผนป้องกันอุบต
ั เิ หตุจากการปฏิบต
ั งิ าน เน้นการ
ค้นหาสาเหตุปอ้ งกันมิให้เกิดอุบต
ั เิ หตุซาํ้ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากการ
ท�ำงาน
2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของส�ำนักงาน และบริเวณทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน

3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีก ารจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจ�ำทุก ปี เพื่อให้ความรู้แ ละเป็นการกระตุ ้ น
พนักงานให้ตระหนักถึงอุบต
ั เิ หตุในการปฏิบต
ั งิ าน เช่น นิทรรศการ
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
20-21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการท�ำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยจะจั ด ท� ำ ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นทาง
Intranet ของบริ ษั ท ฯ และยั ง จั ด ท� ำ เป็ น วารสารแจกให้ กั บ
พนักงานทั่วไป

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ประจำ�ปี 2561, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน ระดับหัวหน้างาน, การอบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์, โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำ�ปี 2561, ฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2561, ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำ�ปี 2561
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ของพนักงาน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของพนั ก งาน และ
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรือ่ ง
ที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษท
ั ฯ ซึง่ ข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายัง

ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้าง
ความมัน
่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือ
ส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงานส�ำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของ
พนักงาน ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ การค�ำนึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ
จัดให้มสี วัสดิการช่วยเหลือทีพ
่ ก
ั อาศัยบริเวณใกล้ทท
ี่ ำ� งานจ�ำนวนรวม
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงได้จด
ั ให้มสี ถานรับเลีย้ งเด็ก ทีม
่ ม
ี าตรฐานได้รบ
ั ใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานด้วย
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การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

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

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทศ
ั นคติทด
ี่ ี มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบ
ั การพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต�ำแหน่งจากภายใน และ
มีการประเมินผลการท�ำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้าน
บริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอก
เหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ
เคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมาย
แรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ให้พนักงานได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์กบ
ั องค์กร
อื่นๆ และน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นกระบวนการท�ำ งานที่มีประสิทธิภาพ การก�ำ หนด
บทบาทหน้าทีข่ องพนักงานให้ชด
ั เจน การก�ำหนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนา
ระบบการประเมินและเพิม
่ สมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน ทีผ
่ า่ นมา
บริษท
ั ฯ ได้จด
ั การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ภาวะผู้น�ำพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีจ�ำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด
612,002 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 95
ชัว่ โมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมทีม
่ ค
ี วามหลากหลายครอบคลุมทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็น เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รป
ั ชัน, ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน, ความรูเ้ บือ้ งต้นและจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์พลังงาน, การอบรมพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือ
แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารใช้แรงงานทีด
่ ี (GLP), การบริหารความเสีย่ ง, หลักสูตร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

612,002 ชั่วโมง

ชั่วโมงการอบรมพนักงานในปี 2561
ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

95

99

123

95

ชั่วโมง/คน

2559

2560

2561

จ�ำนวนชั่วโมงในการอบรม
จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม
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2559

2560

2561

653,676

840,882

612,002

3. เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึง
ธรรมาภิบาลและเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพ
ที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรม

นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
GRI 206-1, GRI 307-1, GRI 419-1

GRI 102-16, GRI 102-17

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การ
มีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหาร
งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม
่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน
้
ของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
(รายละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ)
ท�ำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 5 ดวง ด้วยคะแนน
91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และได้รบ
ั ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน
้ ประจ�ำ
ปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย, สมาคมบริษท
ั จดทะเบียน
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ด้วยคะแนน 97 คะแนน

บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากโครงการ
CGR ในปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ”

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่
เป็นสากล โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วน
รูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�ำความผิด หรือ
กระท�ำการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการทีก
่ ำ� กับดูแล อาทิ
เช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการ
ค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขัน
้
ตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้อ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ)

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สน
ิ ของบริษท
ั ฯ หมายถึง ทรัพย์สน
ิ ทีม
่ ต
ี วั ตน และไม่มต
ี วั ตน
เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสาร
สิทธิ์ สิทธิบต
ั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษท
ั ฯ ทีไ่ ม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และ
ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ้ ื่น รวมทั้งพึงหลีกเลีย่ งการเปิดเผยข้อมูลที่มสี าระส�ำคัญ
และยังมิได้เปิดเผยสูส่ าธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด
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นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษท
ั ฯ มีนโยบายให้บค
ุ ลากรปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้าน
อืน
่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ลี ขิ สิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุ ชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การ
ส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้
ให้ หรือผูเ้ สนอให้สน
ิ บน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและ
ทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รป
ั ชันนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบต
ั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ทางบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
GRI 205-2, GRI 205-3

บริษท
ั ฯ ได้รบ
ั การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มี
การจัดการบริหารความเสีย่ ง ในเรือ่ งการทุจริต คอร์รป
ั ชัน และก�ำหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รป
ั ชัน เสนอให้คณะกรรมการบริษท
ั
พิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�ำหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผน
พัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�ำดับด้วย ซึ่ง
ปัจจุบน
ั บริษท
ั ฯ ได้เริม
่ ด�ำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษท
ั ย่อย บริษท
ั
ร่ ว ม ในกลุ ่ ม บริ ษั ท จี เ อฟพี ที ร่ ว มปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า น
ทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด�ำเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective
Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชันเป็นล�ำดับต่อไป

GRI 205-3

โดยรายละเอียด ค�ำนิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน)
ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการ
แข่งขัน การท�ำลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูก
ลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกโครงการ
Collective Action Coalition: CAC ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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เมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้
รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ จากผูม
้ สี ว่ นได้เสีย บริษท
ั ฯ
จะท�ำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภท
ใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะด�ำเนิน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการพิจารณาด�ำเนินการ รวบรวมหลัก
ฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรือ่ งนัน
้ ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้อง
เรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�ำผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน
(Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�ำเนินการประสาน เสนอเรื่อง
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�ำเนินการ และน�ำเสนอแก่คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็น
ระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการด�ำเนินงานภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำ
โดยเจตนาสุจริต บริษท
ั ฯ จะปกปิด ชือ่ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบใน
การด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดัง
กล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายก�ำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและ
ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูป
แบบ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่อง
ทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ 		
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ 		
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

ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ 		
โทรสาร		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		
		
		

: nrgc@gfpt.co.th
: 0 2473 8398
: คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
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4. เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชน
สามารถพึ่งพิง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภาย
ใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
GRI 413-1

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้
1) ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน
โดยการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สน
ิ ค้าไก่ปรุงสุกของบริษท
ั ฯ และ
การมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ นักเรียนระดับประถมศึกษาในพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บต
ุ รพนักงานกลุม
่ บริษท
ั จีเอฟ
พีที เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานทีด
่ อี ย่างยิง่ แล้ว นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและ

ชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
68 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียน
ต่างๆ รวม 33 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้าน
ต่างๆ เช่น โครงการ “สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน
ปั่นไปโรงเรียน” โรงเรียนละมูลรอดศิริ, กิจกรรมเพื่อการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน
เพื่อการกุศล “ปั่นปันน�้ำใจเพื่อเด็กก�ำพร้า” มูลนิธิอัลเกาษัร เป็นต้น
2) สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท
และทุ ร กั น ดาร และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ต ่ า งๆ และ
มีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชน
ห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�ำเนิน
การต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่
บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีการพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้
รับจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ท�ำร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนและ
สังคมมีสภาพแวดล้อมทีด
่ ขี น
ึ้ โดยในปี 2561 บริษท
ั ฯ มีการจัดกิจกรรม
รวมทัง้ สิน
้ 39 กิจกรรม ดังเช่น เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ซึง่ เป็น
กิจกรรมรับฟังปัญหาของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วย
งานภาครัฐ, ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับคนพิการที่ยากจน ใน
เขตของ อบต.บางเสาธง เป็นต้น

กิจกรรมวันเด็ก, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน, กิจกรรมร่วมกับชุมชน, บริจาคเงินให้รพ.รามาธิบดี, การทำ�นุบำ�รุงศาสนา
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3) ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

GRI-102-12, GRI 102-13

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่ ำ� คัญซึง่ มีอท
ิ ธิพล
ในการก�ำหนดความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถชี วี ต
ิ ของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�ำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�ำนุบำ� รุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษท
ั ฯ ได้จด
ั กิจกรรมเพือ่ สังคมด้านท�ำนุบำ� รุงศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 80 กิจกรรม

โดยในปี 2561 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการธรรมาภิ บ าลสิ่ ง
แวดล้ อ มสถานประกอบการ ร่ ว มกั บ ทางส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียน วัดจรเข้ใหญ่ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ GRI 413-1

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคมผู้
ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการผู้ท�ำ
ฟาร์มเลีย้ งไก่ ผูผ
้ ลิตไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพือ่ ส่งออก โดยสมาคมฯ
จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องรวม
ถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนทีม
่ ศ
ี กั ยภาพในการเจรจา ข้อตกลง แก้ปญ
ั หาและ
อุปสรรคต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ให้กบ
ั สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสาน
ความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิกได้ ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นการช่วยส่งเสริมราย
ได้อต
ุ สาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุน
้ ภาคเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพ
สังคมทั้งในเรื่องการจ้างงานและคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มี
คุณค่า รวมถึงช่วยในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย

โครงการธรรมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถน�ำไปใช้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
รัฐ ภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงกับ
โรงงาน ร่วมกันพัฒนา ป้องกันปัญหามลพิษ และความปลอดภัย
จากโรงงาน
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5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�ำเนินงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯ
มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาย
ใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ�ำนงที่จะบริหารจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมไว้ ดังนี้ “ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ
ตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิด
ชอบต่อสังคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้าง
จิตส�ำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผูท
้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
นอกจากนี้ บริษท
ั ฯ ยังได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิง่
แวดล้อม เพือ่ ผลักดันการด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตาม
กฎหมายก�ำหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานการจั ด การด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการ
พลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึง
การด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก

ทรัพยากรนํ้า

GRI 303-1, GRI 303-3

ทรัพยากรน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
บริษท
ั ฯ ได้มแี บบแผนการก�ำหนดปริมาณการใช้นาํ้ อย่างเหมาะสมใน
ทุกขัน
้ ตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นาํ้ เพือ่ น�ำ
มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา วิธีการ
ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด
โดยในการใช้น�้ำเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการ
ใช้น�้ำทั้งจากน�้ำประปาและน�้ำบาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
ใช้น�้ำบาดาลจากส�ำนักควบคุมกิจการน�้ำบาดาล กรมทรัพยากรน�้ำ
บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน
3,360 ลูกบาศก์เมตร
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำจ�ำนวน 1.859 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงร้อยละ 7.34 จากปีก่อน

สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ และปริมาณการใช้น�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ประจ�ำปี 2561

19%
นํ้าบาดาล

นํ้าประปา

การใช้น�้ำ

ในปี 2561 บริษท
ั ฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมและโครงการทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

14.60

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพราะถื อ เป็ น ต้ น ทุ น และต้ น ทางที่ ส� ำ คั ญ
ของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกด้วย
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12.73

13.21

1,768

2,007

1,859

2559

2560

2561

ปร�มาณการใชน้ำ (พันลบ.ม.)

150

81%

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

ลดลง

12.80%

เมื่อเทียบปร�มาณการใชน้ำ / ปร�มาณผลผลิต

พลั
งงาน
GRI 302-1, GRI 302-4

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

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพือ่ การวิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครือ่ งจักรอุปกรณ์
และกระบวนการผลิตให้มป
ี ระสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยทีส่ ด
ุ

การใช้พลังงานไฟฟ้า

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

0.46

0.46

61.48

63.74

64.34

2559

2560

2561

การใชพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง)

0.44

การใชพลังงานไฟฟา (พันกิโลวัตต-ชั่วโมง)/ปร�มาณผลผลิต(ตัน)

ลดลง

5.01%

ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 64.34 ล้าน
กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ใช้ในระบบท�ำความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า

เมื่อเทียบปร�มาณการใชน้ำ / ปร�มาณผลผลิต

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

ทำความเย็น

71

%

การผลิต

อื่นๆ

%

%

17

6

ปรับอากาศสำนักงาน

5

แสงสวาง

%

1

%

การอนุรักษ์พลังงาน
GRI 302-4

บริษท
ั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายอนุรก
ั ษ์พลังงาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านพลังงาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สงู สุด
โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานบริษัทฯ ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ก�ำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูก
ต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�ำหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี
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การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
GRI 305-7

บริษัทฯ มีระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน
และมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะท�ำการตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2561 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบ
แสงของทุกสายงาน พบว่าระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศของโรงงาน
มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงส่งผล
ให้ปริมาณมลพิษทีป
่ ล่อยออกสูภ
่ ายนอกสูงขึน
้ จากปีทแี่ ล้ว โดยบริษท
ั ฯ
จึงมีโครงการปรับเปลีย่ นระบบก�ำจัดมลพิษทางอากาศ เพือ่ ควบคุมการ
ปล่อยมลพิษออกสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษทางนํ้า

GRI 303-3, GRI 306-1

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�ำหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดน�้ำเสีย และมีการติดตามและ
วัดผลคุณภาพน�้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบ
การบ�ำบัดน�้ำเสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพน�้ำทิ้งที่เป็นไปตาม
กฎหมายก�ำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจาก
นี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร และข้อก�ำหนดของลูกค้า จึงท�ำให้มีข้อจ�ำกัดใน
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4,200 ลูกบาศก์เมตร /
วัน ซึ่งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน�้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่ผ่านการบ�ำบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็น
ปริมาณเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้ำทิ้งที่น�ำกลับ
มาใช้ใหม่เฉลี่ย 300-500 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำ หนด ด�ำเนินการตรวจ
วัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2561
ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

ของเสีย

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

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายก�ำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�ำจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของ
เสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำ
ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�ำจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตราย

ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปื้อน
และน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย โดยวิธีการก�ำจัดจะมีทั้งน�ำมารีไซเคิล และฝังกลบ

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย)

เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
ก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อน�ำไปรีไซเคิล
ทั้งการคัดแยกเพื่อจ�ำหน่ายต่อ ท�ำอาหารสัตว์ หมักเพื่อท�ำเป็น
ปุ๋ย และอื่นๆ โดยสามารถสรุปปริมาณน�้ำหนักของเสีย ส�ำหรับ
ปี 2561 ได้ดังนี้

ปริมาณของเสีย

มลพิษทางเสียง
บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient
noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อย
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0.17
ตัน/ผลผลิต

การจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

นํ้า

วางแบบแผนปร�มาณการใชน้ำอยางเหมาะสม และเพ��ม
ประสิทธิภาพการใชน้ำใหคุมคาที่สุด รวมไปถึงมีการจัดการน้ำ
เสียอยางมีความรับผ�ดชอบ

พลังงาน

ระบบการจัดเก็บขอมูลการใชพลังงานของกระบวนการผลิต
เพ�่อการว�เคราะหและวางแผนการควบคุมการใชพลังงาน
ในการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและใชพลังงานนอยที่สุด

บร�ษิ ทั ฯ มุง เนนใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และใหเกิดประโยชนสงู สุดมีกระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรตอ
สิ�งแวดลอม เพราะถือเปนตนทุนและตนทางที่สําคัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร

มลพ�ษทางอากาศ

โครงการปรับเปลี่ยนระบบกำจัดมลพ�ษทางอากาศ เพ�่อ
ควบคุมการปลอยมลพ�ษออกสูภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ของเสีย

การจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมาย
กำหนด และมีระบบปองกันการปนเปอนสิ�งแวดลอม
ตั้งแตการจัดเก็บ การขนสง และการกำจัด

นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและ
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ตอ้ งโทษปรับจากการละเมิด
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

จ�ำนวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า
GRI 301-1

12.71

12.01

7.06

945

1,746

1,755

2559*

2560*

2561

จำนวนถุงทิ�ง (พันใบ)

จำนวนถุงทิ�ง (ใบ)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

ลดลง

5.46%

เมื่อเทียบจำนวนถุงทิ�ง / ปร�มาณผลผลิต

*มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2559 และปี 2560 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

153

GOOD
SUSTAINABILITY
154

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการของบริษท
ั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีจำ� นวน 5 ท่าน ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
จ�ำนวน 2 ท่าน โดยรับผิดชอบในการก�ำหนดหลักเกณฑ์นโยบายใน
การสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหา
คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษท
ั
ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโต
อย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2 ครั้ง โดย
มีการหารือเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
• พิจารณาการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่

เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีต�ำแหน่ง
ว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

• มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ให้มี

ความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ

• รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

จากการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ มีการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีด
่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ รวมไปถึงค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษท
ั ฯ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นพ.สาธิต กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ
และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที่ ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั อาทิ การก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษท
ั ฯ รวมถึงการสอบทานงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนีค
้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารก�ำกับดูแลระบบงานตรวจ
สอบ ทัง้ ด้านการตรวจสอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบต
ั ก
ิ ารและ
การจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ่ น
ั จะพึงมีตอ่ ผูถ้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วยเรือ่ ง
ต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาส
และงบการเงิน ประจ�ำปี 2561 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวม ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย
จัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อน
จะมีการน�ำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ รายการที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการปรับปรุง รายการประมาณ
การทางบัญชี การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีความส�ำคัญ พร้อมฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจน
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เป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท�ำตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินในปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม
ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน
และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุ
สมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูม
้ สี ว่ นได้เสียของบริษท
ั ฯ รวมทัง้ การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษท
ั ฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมี
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติ
งานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2561 ของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยม
ชมการปฏิบต
ั งิ านจริง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษท
ั ฯ
รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็น
ข้อบกพร่องทีส่ ำ� คัญ พร้อมทัง้ แนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษท
ั
ด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มี
ระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจ
อย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบต
ั งิ านทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแล
รักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้านการบริหาร ด้านการ
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและความ
ปลอดภัย การทุจริตคอร์รัปชันและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
แนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมินของผูส้ อบบัญชี ดังนัน
้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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4. การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และกฎระเบี ย บของส�ำนั ก งาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และด�ำเนินการให้บริษท
ั ฯ ถือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นัน
้
อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบ
ทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ พบ
ว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับ
บริษัทฯ และมีผลในปี 2561 แล้ว

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

มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน
เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562 รวมทั้ง
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริง
ของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ
้ ริหารและผูส้ อบบัญชีภายนอก
ตามแนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะ
กรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีส่ อดคล้องตาม
แนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีสว่ น
ช่วยเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย โดยใช้ความ
รู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบ
ั ข้อมูลทัง้ จากผูบ
้ ริหาร พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ
มีจริยธรรม และความมุง่ มัน
่ ในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มี
รายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิต กรเณศ

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็น
อิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�ำให้ได้รับทราบถึงผลการ
สอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และของ
ผูส้ อบบัญชีสำ� นักงานอืน
่ ทีเ่ ทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบต
ั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปท
ี ผ
ี่ า่ นมา ดังนัน
้ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
(มหาชน) มีจ�ำนวน 8 ท่าน คือ 1. นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริษท
ั
หรือผู้บริหาร ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 7
ท่าน คือ 1. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 2. นางสาววิภาวดี ศิริมงคล
เกษม 3. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม 4. นางสาววิวรรยา ศิริมงคล
เกษม 5. ดร. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 6. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
และ 7. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการ
ต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งไม่ได้แต่งตัง้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน
้ ราย
ใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าที่ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั ฯ อาทิ การ
ก�ำกับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการท�ำงานของฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และ
แผนจัดการความเสี่ยง การบ่งชี้การประเมินการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความ
เสีย่ ง เพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่า ผูบ
้ ริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ่ น
ั จะ
พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัด
ประชุมทัง้ สิน
้ จ�ำนวน 2 ครัง้ ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้เข้า
ร่วมประชุม โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วยเรือ่ ง
ต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษท
ั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วยกลั่นกรอง
งานด้านการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจการด�ำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร (Business
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Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความไม่
แน่นอน อันจะน�ำไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน
้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ติดตามและ
รายงานประเด็นความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วย
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อ
องค์กร พร้อมส่งเสริมให้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ม
ี ค
ี วามโปร่งใส
และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งพิ จ ารณาและก� ำ หนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance) พร้อมจัดท�ำกฎบัตรและพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
บริหารความเสี่ยง สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner เพื่อให้
สอดคล้อง เหมาะสม และเพื่อสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) และติดตามควบคุมพร้อมทัง้ ประเมินผลการบริหารความ
เสีย่ งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธี
ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณานโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน
้ รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งอันเกิดจากปัจจัย
ความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้าน
การด�ำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์,
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีการประชุม
หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นและขอบเขตความเสีย่ ง ร่วม
กับฝ่ายจัดการของบริษท
ั ฯ รวมทัง้ พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้
สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตและ
ผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีส่ อดคล้องตามแนวทางการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี และกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความ

รู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบ
ั ข้อมูลทัง้ จากผูบ
้ ริหาร พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
จากการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้มี
การติดตามผลส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยมี
ความมุง่ มัน
่ ทีจ่ ะด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งของบริษท
ั ฯ ให้มค
ี วามต่อ
เนือ่ งและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบต
ั ใิ นการก�ำกับดูแล
กิจการทีด
่ ี รวมถึงระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิด
ชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงาน
ประจ�ำปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษท
ั ได้จด
ั ให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความส�ำคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลอย่างเพียง
พอ เพือ่ ให้มน
ั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมค
ี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อความซือ่ สัตย์
สุจริตและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรอง
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อก�ำหนดมาตรการจัดการ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงกัน และ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท
ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชือ่ มัน
่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ
ได้ โดยถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป และปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู
ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย ในรอบปีบญ
ั ชี 2561 ได้แก่
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 5369
จากบริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ส�ำหรับในรอบปีบญ
ั ชี 2561 ค่าตอบแทนทีบ
่ ริษท
ั ฯ และบริษท
ั ย่อย
จ่ายให้แก่ บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี
บัญชี 2561 จ�ำนวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทน
(บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

1,250,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท

2,380,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการ
อื่นให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2561
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งบการเง�นประจำป 2561 บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�ำดับ
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับ
เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษท
ั
จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค
่ วร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้
สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บริษท
ั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป
้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ
ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบ
ั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ความเหมาะสมของจ�ำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก การก�ำหนดจ�ำนวน
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น เป็ น กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องอาศัยข้อสมมติและปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ อายุหนี้ที่ค้างช�ำระ และประสบการณ์การ
จ่ายช�ำระเงินในอดีต รายการดังกล่าวมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
และประกอบด้วยการใช้ดลุ ยพินจิ และสมมติฐานหลากหลายโดย
ผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส�ำคัญใน
การตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการบัญชีส�ำหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญและรายละเอียดของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.2 และ 7
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่
ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความ
สม�่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานการจัดท�ำรายงาน
อายุหนีแ้ ละทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุลกู หนี้ พิจารณา
การรับช�ำระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะจาก
การรับช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีท
้ ค
ี่ า้ งช�ำระเกินก�ำหนด พิจารณาลูกหนี้
การค้าทีม
่ ขี อ้ โต้แย้ง ลูกหนีก
้ ารค้าทีม
่ ก
ี ารด�ำเนินคดีทางกฎหมาย
เพือ่ พิจารณาข้อบ่งชีต
้ า่ งๆ และตรวจสอบการประมาณจ�ำนวนหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนีก
้ ารค้าแบบเฉพาะเจาะจง รวมทัง้ ประเมิน
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น

2. ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า การประมาณการ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จ�ำเป็นต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยว
กับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า ทั้งนี้
นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
สินค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.3 และ 8
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึง
สอบทานความสม�ำ่ เสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และได้ทดสอบ
ความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดย
เปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถูกต้องของการค�ำนวณตลอดจนสุ่ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและเอกสารอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ประเมิน
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน
ประจ�ำปีนน
ั้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบ
ั รายงานประจ�ำปีภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้า
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเพื่อ
ให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อ
เท็จจริง

เรื่องอื่น
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ที่
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอน
ื่ ในส�ำนักงาน
เดียวกันกับข้าพเจ้า ซึง่ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขตามรายงาน
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป
่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ด
ั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ
้ ริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อ
เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการ
ด�ำเนินการต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบ
ู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม
่ บริษท
ั และ
บริษท
ั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม
่ บริษท
ั และบริษท
ั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชือ่ มัน
่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน
่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ทีข่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่
พบข้อมูลทีข่ ด
ั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ เป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ

การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ

การด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความ
เห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่ท�ำให้มี การน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบกลุม
่ บริษท
ั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่
ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล ข้ า พเจ้ า ได้
พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม
่ น
ี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ด
ุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอ
รายงานฉบับนี้คือ
บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด

(นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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งบการเงิน
บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ไก่ปยู่่ าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

1,240,095,306.73
974,803,144.06
3,527,977,085.13
27,148,726.10
5,770,024,262.02

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

109,362,448.23
475,975,655.25
503,158,812.08
21,028,653.75
1,109,525,569.31

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

9
10

2,687,516,130.00
-

2,671,769,574.04
-

1,525,859,700.00
1,796,077,542.35

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

11.1
11.2
12
13
14
15

104,491,065.32
396,124,569.59
349,771,745.12
8,447,155,222.34
275,851,038.29
57,440,897.32
1,294,911.36
39,994,740.74
12,359,640,320.08
18,129,664,582.10

110,826,344.26
366,222,087.25
354,067,919.50
8,017,757,122.90
297,630,950.49
21,110,531.73
1,294,911.36
66,902,359.84
11,907,581,801.37
17,279,399,843.17

236,843,034.46
1,232,209,880.58
198,458,598.46
7,403,885.43
16,768,805.12
5,013,621,446.40
6,123,147,015.71

196,480,539.98
1,217,328,279.87
229,440,718.74
11,891,663.05
12,787,571.60
4,980,285,015.59
5,971,771,837.06
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

6
5.1 และ 7
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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7

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของรายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดรับรู ้ ในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุงใหม่ )

8

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุ งใหม่ )

16 และ 17
5.1
5.1
5.1 และ 18

1,380,000,000.00
16,000,000.00
1,143,416,850.11

1,650,000,000.00
160,000,000.00
924,019,529.68

1,380,000,000.00
15,000,000.00
16,000,000.00
646,406,022.76

1,650,000,000.00
559,036,841.82

5.1 และ 21

9,173,147.54

9,173,147.54

7,850,000.00

7,850,000.00

16 และ 19

-

66,700,000.00

-

66,700,000.00

5.1

284,000,000.00
122,463,546.81
33,129,197.01
2,988,182,741.47

134,843,046.46
30,542,312.58
2,975,278,036.26

284,000,000.00
12,742,673.45
2,361,998,696.21

11,803,305.71
2,295,390,147.53

5.1
20
5.1 และ 21

1,760,000,000.00
520,121,701.00
115,929,923.38
19,235,645.31
2,415,287,269.69
5,403,470,011.16

1,700,000,000.00
384,967,033.00
125,103,070.92
19,228,749.12
2,229,298,853.04
5,204,576,889.30

834,300,000.00
213,515,648.00
83,733,333.20
12,713,093.31
1,144,262,074.51
3,506,260,770.72

806,600,000.00
157,445,945.00
91,583,333.20
12,611,497.12
1,068,240,775.32
3,363,630,922.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
22
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,253,821,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
23
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
23
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุ งใหม่ )

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

1,400,000,000.00

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

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

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

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

140,000,000.00
10,673,558,403.82
10,176,432.66
12,602,555,836.48
123,638,734.46
12,726,194,570.94

140,000,000.00
10,016,140,288.58
8,969,047.14
11,943,930,335.72
130,892,618.15
12,074,822,953.87

140,000,000.00
698,065,244.99
2,616,886,244.99
2,616,886,244.99

140,000,000.00
689,319,914.21
2,608,140,914.21
2,608,140,914.21

18,129,664,582.10

17,279,399,843.17

6,123,147,015.71

5,971,771,837.06

0.42

0.43

1.34

1.29

-

-

-

-
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

10

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

8
10
9

27.1

2561

งบการเงินรวม

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

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

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(7,480,647.00)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(80,217.88)
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
3,096,017.96
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษีเงินได้
(4,464,846.92)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
1,043,973,197.07
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
28
ส่ วนของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ปรับปรุงใหม่)

1,671,763,614.25

(1,845,199.00)
334,423.87
(1,510,775.13)
384,806,130.78

320,167,092.55

1,037,972,570.23
10,465,473.76
1,048,438,043.99

1,662,187,761.16
9,575,853.09
1,671,763,614.25

386,316,905.91
386,316,905.91

320,167,092.55
320,167,092.55

1,033,478,915.24
10,494,281.83
1,043,973,197.07

1,662,187,761.16
9,575,853.09
1,671,763,614.25

384,806,130.78
384,806,130.78

320,167,092.55
320,167,092.55

0.83

1.33

0.31

0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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25.1

25.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนต่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว
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

8,729,977,327.42
1,662,187,761.16
1,662,187,761.16
(376,024,800.00)
10,016,140,288.58
1,037,972,570.23
(4,493,654.99)
1,033,478,915.24
(376,060,800.00)
10,673,558,403.82

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร

งบการเงินรวม

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8,969,047.14
8,969,047.14
1,207,385.52
10,176,432.66

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนต่าจากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
10,657,767,374.56
1,662,187,761.16
1,662,187,761.16
(376,024,800.00)
11,943,930,335.72
1,037,972,570.23
(4,493,654.99)
1,033,478,915.24
1,207,385.52
(376,060,800.00)
12,602,555,836.48

รวม

รวม

121,316,765.06 10,779,084,139.62
9,575,853.09
1,671,763,614.25
9,575,853.09
1,671,763,614.25
(376,024,800.00)
130,892,618.15 12,074,822,953.87
10,465,473.76
1,048,438,043.99
28,808.07
(4,464,846.92)
10,494,281.83
1,043,973,197.07
1,207,385.52
(17,748,165.52)
(17,748,165.52)
(376,060,800.00)
123,638,734.46 12,726,194,570.94

ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มีอานาจควบคุม

(หน่ วย : บาท)

11
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุ งใหม่)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
25.1

25.2

35

หมายเหตุ

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

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

140,000,000.00 745,177,621.66 2,663,998,621.66
320,167,092.55 320,167,092.55
320,167,092.55 320,167,092.55
(376,024,800.00) (376,024,800.00)
140,000,000.00 689,319,914.21 2,608,140,914.21
386,316,905.91 386,316,905.91
(1,510,775.13) (1,510,775.13)
384,806,130.78 384,806,130.78
(376,060,800.00) (376,060,800.00)
140,000,000.00 698,065,244.99 2,616,886,244.99

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร

(หน่ วย : บาท)
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับรำยกำรกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่อมพันธุ์ไก่ปยู่่ ำพันธุ์
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ค่ำเสื่อมรำคำ-อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์เสื่อมสภำพ
หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สูญ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยไก่ปยู่่ ำพันธุ์ปลดระวำง
ไก่
ขำดทุ
พ่อนแม่จำกกำรจ
พนั ธุ์ ำหน่ ำยไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวำง
งานระหว่
ขำดทุนจำกมู
างเพาะปลู
ลค่ำกำรท
ก-ต้นำลำยลู
ยางพารา
กไก่
ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ำส่ วนที่รับรู ้ เป็ นรำยได้
โอนกลับภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขำดทุนในสิ นค้ำคงเหลือของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนิ นงำน

417,633,450.06

401,520,726.13

125,682,837.18 142,851,071.95
429,319,458.64 427,056,681.47
6,352,483.48
6,352,859.60
702,253,722.95 639,948,924.93
15,723,515.75
8,549,406.02
1,416,794.20
1,528,719.03
1,137,801.40
1,011,890.45
16,150.00
12,191,910.98
2,691,014.60
25,888,782.85
22,932,309.15
4,989,647.55
6,449,841.28
19,960,426.52
2,032,078.08
(56,309.10)
(600.00)
(4,950,562.18)
(1,466,210.65)
(381,701.32)
(1,009,080.74)
148,077,785.84
33,608,614.02
(9,173,147.54)
(9,173,147.54)
(63,025.72)
(605,858.79)
(6,133,408.61)
(2,123,941.73)
78,741,438.60
74,362,329.42
(71,127,743.00) (272,020,804.55)
9,477,305.00
2,790,022,714.17 3,060,227,344.04

7,746,230.85
145,308,118.39
4,661,922.88
2.00
9,643,249.63
(600.00)
(1,400,487.34)
1,725,967.73
(393,040,220.00)
(48,999,900.00)
64,817,066.00
(7,850,000.00)
(418,439.42)
68,383,806.57
268,210,167.35

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

2560

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,300,679,150.70 1,977,250,648.04

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561

งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับภำษีเงินได้
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

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

86,237,998.81
(185,360,726.51)
(14,201,050.70)
(1,100,339.36)

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

136,415,182.06
(44,029,008.43)
2,586,884.43
(6,053,208.82)
(20,794,002.00) (14,868,090.00)
6,896.19
3,273,511.89
2,717,653,868.48 2,678,649,484.76
6,133,408.61
2,123,941.73
225,613.88
(245,742,461.07) (225,548,407.84)
2,478,044,816.02 2,455,450,632.53

84,031,936.59
939,367.74
(10,592,562.00)
101,596.19
228,266,388.11
418,439.42
(2,880,894.16)
225,803,933.37

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยไก่ปยู่่ ำพันธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปยู่่ ำพันธุ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยไก่พ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พ่อแม่พนั ธุ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ออสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอกำรติดตั้ง
เงินสดจ่ำยในกำรซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอกำรติดตั้ง
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ยจ่ำยบันทึกเข้ำต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

48,999,900.00
48,999,900.00
(9,581,000.00)
8,015,757.80
7,074,575.20
(125,154,964.78) (130,183,344.71)
73,618,928.00
87,652,311.00
(456,311,500.30) (406,071,655.25)
(2,000,000.00)
7,959,199.92
9,100,327.68
(881,634,240.13) (912,485,946.49)
(464,917.76)
(3,466,468.69)
(4,261,537.83)
(38,551,317.80) (46,214,054.71)
(1,375,104,155.05) (1,349,855,893.80)

393,040,220.00
48,999,900.00
48,999,900.00
(9,581,000.00) (120,000,000.00)
2,761,831.65 142,463,901.24
(203,655,756.41) (165,580,009.61)
(174,145.26)
(3,466,468.69)
43,463,202.02
(4,261,537.83)
(2,505,986.35) (10,324,986.29)
228,885,063.63
(68,705,999.16)

36,894,101.35
(195,796,435.37)
(13,302,990.04)
(18,378,482.31)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561

งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ยจ่ำย
จ่ำยเงินปั นผล
จ่ำยเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(131,375,562.72)
6,840,000,000.00 9,730,000,000.00 6,840,000,000.00 7,790,000,000.00
(7,110,000,000.00) (9,880,000,000.00) (7,110,000,000.00) (7,670,000,000.00)
16,000,000.00 160,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
(45,000,000.00)
(66,700,000.00) (208,320,000.00) (66,700,000.00) (208,320,000.00)
400,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00
(216,000,000.00) (200,000,000.00) (88,300,000.00) (72,300,000.00)
(79,388,302.99) (74,479,255.71) (69,030,670.96) (54,783,434.66)
(376,060,800.00) (376,024,800.00) (376,060,800.00) (376,024,800.00)
(6,959,780.00)
(599,108,882.99) (680,199,618.43) (439,091,470.96) (331,428,234.66)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

503,831,777.98
736,263,528.75
1,240,095,306.73

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

15,597,526.04
93,764,922.19
109,362,448.23

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

200,451.00
71,253,841.54
1,354,833.00
14,400,262.24
32,510,546.98
265,172,000.34
250,075.05
5,083,337.42
512,400.00
14,109,044.77
2,177,450.00
14,516,925.26

385,816.00
64,298,240.00
3,466,961.00
12,074,701.00
30,181,018.95
294,813,734.13
249,110.45
43,787.58
11,889,443.20
16,282,403.00
19,286,670.10

48,108,125.33
529,351.76
4,026,799.74

66,916.53
14,031,625.89

ข้อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ตัดจำหน่ ำยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญกับลูกหนี้กำรค้ำ
- ซื้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ำยชำระ
- จำหน่ ำยลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ซ่ ึงยังไม่ได้รับชำระ
- ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่ปยู่่ ำพันธุ์
- ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่พ่อแม่พนั ธุ์
- โอนสิ นค้ำคงเหลือเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
- โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
- โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นค่ำใช้จ่ำย
- โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
- ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ำยชำระ
- โอนเงินกูย้ ืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยำวบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

160,000,000.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524
และแปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ส านักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายไก่สด
ชาแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่และธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทาเป็ นภาษาไทย
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่ งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและนาเสนอ
รายงานทางการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ท าขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่น ใน
นโยบายการบัญชี

ร่ าง DRAFT
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2.2 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงิ นทุนขั้นต่ า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ร่ าง DRAFT
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
เงินที่นาส่ งรัฐ

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งจะ
มีผลบัง คับ ใช้ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ ม ต้น ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2562
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี(ต่อ)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

การนามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
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อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2561)
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่ า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
เงินที่นาส่ งรัฐ
ฉบับที่ 22 (ปรับปรุ ง 2561)
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ซึ่ งจะมี ผลบังคับ ใช้ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ัท ไม่ ได้นามาตรฐานที่
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
อ้างอิงมาตรฐาน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.3 ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลัก การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและ
การรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน
มาจากประสบการณ์ แ ละปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ ผู ้บ ริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน
และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่า เผื่อหนี้ ส งสัย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ในการประมาณรายการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ
จากสิ นค้าคงเหลื อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงในสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสิ นค้า
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภาพและสิ นค้าไม่เคลื่อนไหว
ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และค่าเสื่ อมพันธุ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับและมูลค่าคงเหลือเมื่อครบกาหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูล ค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ น โดยฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีการกาหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วันเริ่ มให้
ผลผลิตของไก่ป่ ู ย่าพันธุ ์และไก่พ่อแม่พ นั ธุ ์กบั มูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปลี่ ยนแปลงเกินกว่าระดับที่กาหนดไว้ตอ้ งมีการเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือใหม่
ในการนามาคานวณค่าเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับไก่ปู่ย่าพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ค่าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ค่าความนิ ยมในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ ัน
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
คดีความ
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การประมาณการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ได้ถู ก เปิ ดเผยในแต่ ล ะส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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3. เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจการ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561 2560
ธุรกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจาหน่ายลูกไก่
99.9999 99.9999
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์และจาหน่ายลูกไก่ 98.2601 98.1011
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารแปรรู ป 99.9999 99.9999
ธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
99.9999 99.9999

3.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอานาจ
ควบคุม ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มในการก าหนดนโยบายทางการเงิน และการดาเนิน งานของ
บริ ษทั นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 งบการเงิ นรวมจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกันส าหรั บรายการบัญชี ที่ เหมื อนกันหรื อ
เหตุการณ์การบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
3.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่ งยอดคงค้าง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนการจัดทางบการเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์
และประจาไม่เกิ น 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกันและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีส ภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ได้มาและ
ไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
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4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับชาระ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อ
หนี้ ส งสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บ เงิ นจากลู กหนี้ ไม่ไ ด้
ซึ่ งโดยทั่วไปพิ จารณาจากการวิเคราะห์ อายุลู ก หนี้ คงค้าง วิเคราะห์ ป ระวัติก ารช าระหนี้ และ
คาดการณ์เกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ในอนาคตจากลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระ และ
ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า โดย
ราคาทุนคานวณ ดังนี้
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์ แสดงตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง แสดงตามราคาทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้าระหว่างผลิต แสดงตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้าที่ซ้ื อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่ต้ งั และสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิ ตที่ ผลิ ตเอง ต้นทุ นสิ นค้าได้รวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วย
ประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
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4.5 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ การจาหน่ ายสิ นทรัพ ย์ชี วภาพ) ผลก าไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงใน
มูล ค่ายุติธรรมหัก ต้น ทุ นในการขายบันทึ ก ในกาไรขาดทุ น เว้นแต่กรณี ที่ ไม่ส ามารถวัดมูล ค่ า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่า ดังนี้
- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน ได้แก่ ไข่เชื้ อ งานระหว่างฟั ก และงานระหว่า งเลี้ ย งไก่ เนื้ อ
ซึ่ ง แสดงไว้ภ ายใต้ห มวดสิ น ค้า คงเหลื อ แสดงด้ว ยราคาทุน ตามวิธี เข้าก่อน-ออกก่ อนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า เนื่องจากมีวงจรการเลี้ยงสั้น
- สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ นและงานระหว่างเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ นแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมพันธุ์
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) เนื่ องจากสิ นทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้มีวงจรการเลี้ยงสั้น
และกรณี สินทรัพย์ชีวภาพที่เป็ นพันธุ์สัตว์ไม่สามารถหาราคาตลาดหรื อมูลค่าเพื่อกาหนดมูลค่า
ยุติธรรมในสภาพปั จจุบ นั ส าหรับสิ นทรัพ ย์ชีวภาพดังกล่าวได้และไม่ส ามารถกาหนดมูลค่า
ยุติ ธ รรมโดยใช้มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของประมาณการกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ค าดว่า จะได้รั บ จาก
สิ นทรัพย์น้ นั ได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความไม่แน่นอนอันเกิดจากปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น
สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ โรคภัย เป็ นต้น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์
ชี วภาพ และในช่ วงการเจริ ญเติ บโต เช่ น ต้นทุ นลู กสัตว์ ค่าอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลี้ ยงอื่น
เป็ นต้น
การคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ชีวภาพที่ให้ผลิตผล เช่ น ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
คานวณตามมาตรฐานผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภท
4.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดินหรื ออาคารหรื อส่ วนควบอาคารหรื อทั้งที่ดิน
และอาคารที่ ถื อครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ่ ม ขึ้ นของมู ลค่ าของ
สิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ ไม่ได้
มีไว้เพื่อใช้ในการบริ หารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
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ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคารชุด
อาคารโรงงาน

20 ปี
20 ปี

ค่ า เสื่ อ มราคารวมอยู่ใ นการค านวณผลการด าเนิ น งานและไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ในกาไรขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน
ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมู ลค่าตามนโยบายบัญชี ของ
ที่ดินและอาคาร
4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์
ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั
จะได้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมู ล ค่า ต้น ทุ น ของ
รายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ น ส่ วนที่ ถู ก เปลี่ ยนแทนจะถู ก ตัดจาหน่ ายตามมู ล ค่ าตามบัญ ชี
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบ ารุ งที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นประจาจะรับ รู ้ ในกาไร
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน และคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง และส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน
สุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ น
รายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกาไรขาดทุน
การโอนจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ต้น ยางพาราระหว่างเพาะปลู ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ชี วภาพ เพื่ อประโยชน์ ส าหรั บ การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมอาคารโรงเรื อน บริ ษทั ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และรับรู ้เมื่อ
เริ่ มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย การปรับสภาพพื้นที่ การปรับหน้าดิน การปลู ก การปราบวัชพืชและการใส่ ปุ๋ย ซึ่ ง
เป็ นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกตั้งแต่เริ่ มปลู กจนกระทัง่ ต้นยางพาราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ต ามความประสงค์ ซึ่ งใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี และจะเริ่ ม ตัดจ าหน่ ายหลังจากต้น
ยางพาราพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์

ร่ าง DRAFT
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4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อน
รู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ จากสิ นทรัพ ย์ไม่มี ตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนเมื่ อสิ นทรั พ ย์น้ ัน
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมบัญชี

5 ปี

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่าย
ฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรขาดทุน เมื่อมีการ
ขายและเช่ ากลับคืนตามสัญญาเช่ าการเงิ น กาไรจากการขายจะถู กทยอยรับรู ้ ตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานจะ
บันทึกในกาไรขาดทุน โดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่
ต้องจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุ นรัฐบาล แสดงเป็ นรายได้อ่ืนในกาไรขาดทุนสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับ
ต้นทุ นซึ่ งเงินอุดหนุ นนั้นจ่ายให้เพื่อเป็ นการชดเชย โดยรับรู ้เมื่อดาเนิ นการตามเงื่อนไขในสัญญา
แล้วเสร็ จ
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4.11 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไขต้องนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่อการดาเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่
จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
4.12 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากส่ วนเกินของต้นทุนการรวมธุ รกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิที่ได้มา โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น และขาดทุน
จากการด้อยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลับได้
4.13 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คานึ งว่าจะมีขอ้ บ่งชี้ ของ
การด้อยค่าเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนทันที
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มู ลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใด
จะสู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้
ที่ สะท้อนมู ล ค่าที่ อาจประเมิน ได้ในตลาดปั จจุ บ นั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี ต่อ
สิ นทรัพย์
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- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั
มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ
ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย) หากไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรขาดทุนทันที
4.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน
4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่า ใช้จ่า ย
เมื่อเกิ ดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
- กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
- กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้
ทาการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่ าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
- ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
- ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถู กรับ รู ้ ท้ งั จานวนในกาไรขาดทุนทันที ที่ มีการแก้ไขโครงการหรื อ
ลดขนาดโครงการ
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4.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน
และจานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายจ่ายที่ จะได้รับคื นบันทึ กเป็ น
สิ นทรัพ ย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่ อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่ นอนและเมื่ อได้จ่ายชาระ
ประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.17 การรับรู ้รายได้
- รายได้จ ากการขายสิ นค้า จะรับ รู ้ ใ นกาไรขาดทุน เมื่อได้โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระส าคัญ ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มี นัยส าคัญ ไปให้ กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับ รู ้
รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอน
ที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีน้ นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้
และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่จะต้องรับคื น
สิ นค้า
- รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
- รายได้ค่าเช่า สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู ้ในกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
- รายได้จากการรับคืนภาษีอากร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร
- รายได้เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
4.18 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานรับรู ้ในกาไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
การได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพ ย์ที่เข้าเงื่อนไข รับ รู ้ในกาไรขาดทุนโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู ้
ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อ
รับ รู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง จะรับ รู ้ใ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับ รู ้ โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบ
กันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบ
กับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษี
เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี เกี่ ย วข้องกับ ภาษี เงิ น ได้ที่ ป ระเมิ น โดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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4.20 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว ซึ่ งไม่ได้
คานวณกาไรต่อหุ น้ ปรับลด เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.21 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้
การควบคุ มเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอานาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.22 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี
แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทตามอัตราแลกเปลี่ ย น ณ วัน นั้น ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการแปลงค่ า
ดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนสาหรับปี
4.23 ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ลจาแนกตามส่ วนงาน เปิ ดเผยแยกตามส่ วนงานธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงาน
ธุ รกิจเป็ นส่ วนธุ รกิจที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ งแตกต่าง
ไปจากความเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
4.24 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เที ยบเท่าเงินสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น หนี้ สิ นทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้เงินกูย้ ืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.25 สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชาระ กาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่ว งหน้า จะบัน ทึ ก ในกาไรขาดทุน เมื่อ มีก ารปิ ดสถานะของสัญ ญาหรื อ เมื่อ สัญ ญาสิ้ น สุ ด ลง
ตามอายุ
4.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมู ล ค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี สภาพคล่ องสาหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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5. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่ม
เดียวกัน หรื อมีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ
เกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จากัด
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิง้ จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

-

-

1,444,720.00
11,677,587.19
5,800.00
6,250.00

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

85,976,135.50
275,901,178.83

215,561,431.50
251,481,404.08

85,976,135.50
-

215,561,431.50
-

118,385,877.01
67,876,301.82
249,324.00
20,810,064.00
5,858,349.71
575,057,230.87

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

118,385,877.01
67,876,301.82
249,324.00
285,621,995.52

111,668,795.29
92,517,722.93
124,800.00
429,198,851.39

-

-

53,211.10
420,349.50
337,779.26
97,862.20
247,177.28

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

10,434,724.88
4,334,864.50

11,062,258.22
4,488,747.50

8,715,315.73
426,315.00

9,866,063.12
299,228.50

103,037.22
1,785,810.78
16,658,437.38

115,671.61
126,589.67
15,793,267.00

101,967.22
10,764.20
10,410,741.49

115,671.61
51,736.64
11,375,159.14
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ จีพี ฟาร์ ม จากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด
เงินมัดจาจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จากัด
รวม
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
รวม

-

-

1,558,830.99

1,746,645.42

2,000.00

-

-

-

633.51
2,633.51

62,700.08
47,423.71
110,123.79

1,558,830.99

1,746,645.42

654,550.19

654,550.19

654,550.19

654,550.19

2,804,400.00
125,000.00
114,000.00
3,043,400.00

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

891,000.00
114,000.00
1,005,000.00

891,000.00
117,600.00
1,008,600.00

-

-

318,150,307.86
1,899,262.00

289,229,145.70
225,986.00

21,095,226.97

951,270.00

18,980,874.00

529,800.00

52,977.50
21,148,204.47

41,411.52
992,681.52

339,030,443.86

289,984,931.70

-

-

592,397.27
1,581,960.75
39,689.10

476,506.85
19,073.99
7,631.10

1,155,548.33
3,241,485.53

1,143,432.67
8,658,240.91

-

-

3,259,285.90
7,656,319.76

3,552,788.43
13,354,462.01

156,209.66
2,370,256.78

139,788.13
643,000.07
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
รวม

-

-

146,747.33
64,576.23
123,622.49
2,430.00

199,907.99
4,636.00
-

66,340.00
66,340.00

-

66,340.00
403,716.05

204,543.99

-

-

25,000.00
140,000.00

25,000.00
140,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

165,000.00

165,000.00

-

-

25,000.00

25,000.00

91,583,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
83,733,333.20

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

91,583,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
83,733,333.20

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

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

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

กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

16,000,000.00
16,000,000.00

-

16,000,000.00
16,000,000.00

-

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

ร่ าง DRAFT
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

103,000,000.00
(103,000,000.00)
-

103,000,000.00
103,000,000.00

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
รวม

57,000,000.00
(57,000,000.00)
-

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

-

-

578,900,000.00 806,600,000.00
300,000,000.00 400,000,000.00
(72,300,000.00) (88,300,000.00)
806,600,000.00 1,118,300,000.00
- (284,000,000.00)
806,600,000.00 834,300,000.00

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

เงินกูย้ มื ระยะยาว
กรรมการในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี
กรรมการในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

806,600,000.00
400,000,000.00
(88,300,000.00)
1,118,300,000.00
(284,000,000.00)
834,300,000.00
136,900,000.00
103,000,000.00
(12,000,000.00)
227,900,000.00

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

-

-

756,500,000.00 862,900,000.00
57,000,000.00
(115,700,000.00) (106,400,000.00)
697,800,000.00 756,500,000.00
284,000,000.00
1,760,000,000.00 1,700,000,000.00

284,000,000.00
834,300,000.00

806,600,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยทั้งจานวน เป็ นการกูย้ มื ในรู ปตัว๋
สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.68 ต่อปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจานวน เป็ นการกูย้ ืม
ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ น ครบกาหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 3.25 ต่อปี และวันที่
31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจานวนเป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญา
ใช้เงินครบกาหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อครบกาหนดเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ได้รับการขยายระยะเวลาเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจานวน
เป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดภายในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

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

นโยบายการ
กาหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ราคาทุน

-

- 387,389,820.83 504,885,635.11
- 4,406,622,739.69 4,547,169,521.67
5,935,098.00
2,340,000.00
26,309,478.20
22,557,601.61
- 393,040,220.00
7,428,271.69
6,294,483.12

อัตราร้อยละ 1.68-1.75 ต่อปี

-

-

109,775.35

419,616.47

ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 6,782,330,900.85 5,736,200,664.09 1,685,086,759.40 1,296,476,541.00
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 208,454,745.90
56,991,516.68 163,023,926.00
12,414,899.00
ราคาตามสัญญา
19,986,877.04
18,917,077.04
16,959,786.99
15,889,986.99
ราคาทุนและราคาตลาด
174,775,906.42 159,263,784.18 125,923,516.42 115,844,354.98
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
ราคาทุน
916,380.00
948,380.00
916,380.00
916,380.00

รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,589,483,150.89 2,950,637,863.79 2,031,048,044.52 2,420,244,463.09
ซื้ อสิ นค้า
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด 2,888,640,178.50 2,789,197,814.88
รายได้ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
600,000.00
600,000.00
รายได้อื่น
ราคาทุนและราคาตลาด
32,044,995.11
23,581,092.76
2,601,459.41
1,776,232.64
ค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
21,285,686.00
21,285,686.00
9,405,686.00
9,405,686.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
63,613,002.38
75,512,928.85
2,225,097.94
2,163,926.85
ราคาทุนและราคาตลาด
รายการบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้า
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยจ่ายส่ วนที่โอนเข้าต้นทุน
สิ นทรัพย์งานระหว่างก่อสร้าง

ร่ าง DRAFT

อัตราร้อยละ 3.25, 5.50 ต่อปี

53,970,005.25

45,241,943.04

43,515,730.71

30,040,635.25

อัตราร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี

37,265,694.55

40,972,009.64

1,220,363.10

5,452,561.11
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
(หน่วย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
127,209,162.00 124,724,077.00 54,389,386.00 52,578,916.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 14,297,719.00
745,292.00 7,257,093.00
604,441.00
รวม
141,506,881.00 125,469,369.00 61,646,479.00 53,183,357.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่ จ่ายให้แ ก่ ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษ ัท
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดื อน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เช็คในมือ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,354,106.03
522,000.00
568,364,972.07 428,836,482.10
661,029,683.13 302,293,805.65
9,346,545.50
4,611,241.00
1,240,095,306.73 736,263,528.75

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
889,106.03
55,000.00
81,881,202.35 80,876,915.01
26,592,139.85 12,833,007.18
109,362,448.23 93,764,922.19

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
575,057,230.87 671,354,153.80
335,933,820.36 255,784,452.92
49,472,580.05
57,757,994.87
960,463,631.28 984,896,601.59
(35,357,662.67) (34,406,662.27)
925,105,968.61 950,489,939.32

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
285,621,995.52 429,198,851.39
168,169,878.53 103,146,674.75
453,791,874.05 532,345,526.14
453,791,874.05 532,345,526.14

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

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

ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16,658,437.38
15,793,267.00 10,410,741.49 11,375,159.14
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
1,850,628.93
7,542,540.95
61,687.15 1,341,408.81
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,633.51
110,123.79
1,558,830.99 1,746,645.42
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
1,659,416.32
5,680,826.93
91,700.00
85,300.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
654,550.19
654,550.19
654,550.19
654,550.19
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
26,130,344.76
29,323,861.86
8,030,414.19 14,614,868.93
รายได้คา้ งรับบุคคลหรื อกิจการอื่น
2,911,164.36
3,839,912.50
1,375,857.19 1,818,854.16
รวมลูกหนี้อื่น
49,867,175.45
62,945,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(170,000.00)
(170,000.00)
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
49,697,175.45
62,775,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
974,803,144.06 1,013,265,022.54 475,975,655.25 563,982,312.79
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ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ แยกตามอายุได้ดงั นี้
7.1 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

491,164,751.49 465,038,392.08 267,167,990.43 276,472,801.15
83,892,479.38 206,315,761.72 18,454,005.09 152,726,050.24
575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-180 วัน
7.2 ลูกหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ลูกหนี้การค้าและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

273,972,150.06 220,120,979.92 131,340,734.03 81,530,469.38
74,091,411.20
37,342,839.15
385,406,400.41
(35,357,662.67)
350,048,737.74

53,066,184.10 35,803,489.50 19,870,550.37
40,355,283.77 1,025,655.00 1,745,655.00
313,542,447.79 168,169,878.53 103,146,674.75
(34,406,662.27)
279,135,785.52 168,169,878.53 103,146,674.75

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 1-60 วัน
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รายการเคลื่ อ นไหวของค่ า เผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ -ลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น กิ จการอื่ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ได้รับชาระคืนในระหว่างปี
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ปัจจุบนั แล้ว

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
34,576,662.27
33,950,587.82
3,078,621.00
3,089,434.75
(1,940,819.60) (2,077,544.30)
(186,801.00)
(385,816.00)
35,527,662.67
34,576,662.27

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
-

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่บนั ทึกไว้เพียงพอในสถานการณ์

8. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้าสาเร็ จรู ปประเภทอาหารสัตว์
วัตถุดิบและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่างทาง
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
หักไข่เชื้อและงานระหว่างฟัก
หักงานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ
ลูกไก่
อะไหล่ วัสดุโรงงาน วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

ร่ าง DRAFT

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
170,088,020.28 139,232,123.08
53,679,089.47 67,606,775.00
1,772,690,737.23 1,753,832,275.15
336,150,388.50 404,334,229.27
214,939,034.04 84,910,604.91

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
164,590,243.75 136,796,120.65
23,862,483.50
22,883,143.53
211,950,030.39
82,043,048.40

100,594,078.71
360,803,948.85
37,202.04
551,846,962.36
3,560,829,461.48
(2,878,872.85)
(29,973,503.50)
3,527,977,085.13

123,908,848.98
96,699,215.77
524,311,606.62 338,421,528.35
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(18,273,921.69) (8,630,672.06)
503,158,812.08 326,911,983.44

97,087,525.14
478,990,913.42
595,091,183.26
3,621,085,629.23
(2,878,872.85)
(10,013,076.98)
3,608,193,679.40
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ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
9,023,475
9,170,865
8,324,699
10,415,098
3,262
17,351,436
19,585,963

ไข่เชื้อ และงานระหว่างฟัก (หน่วย : ฟอง)
งานระหว่างเลี้ยงไก่เนื้อ (หน่วย : ตัว)
ลูกไก่ (หน่วย : ตัว)
รวม

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

14,243,598,130.82 14,148,882,685.80 7,587,875,482.80 7,412,825,298.73
19,960,426.52
2,032,078.08
9,643,249.63
2,423,560.81
14,263,558,557.34 14,150,914,763.88 7,597,518,732.43 7,415,248,859.54

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
และค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ต้นปี
เพิม่ ขึ้น/โอนกลับระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว-ปลายปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง-ปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(2,878,872.85) (2,878,872.85)
(2,878,872.85)
(10,013,076.98)
(20,091,670.72)
131,244.20
(29,973,503.50)
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(7,980,998.90)
(2,423,560.81)
391,482.73
(10,013,076.98)

(8,630,672.06)
(9,643,249.63)
(18,273,921.69)

(6,207,111.25)
(2,423,560.81)
(8,630,672.06)
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9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชาระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2561 2560

2561
2560
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

49.00 1,041,747,853.30

948,642,195.38

49,000,000.00

49,000,000.00

49.00 1,645,768,276.70 1,723,127,378.66 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
2,687,516,130.00 2,671,769,574.04 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,299,437,232.18
1,833,188,489.98
(577,969,379.75)
(427,889,964.34)
2,126,766,378.07

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

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

1,955,684,690.97
1,962,643,088.44
(503,627,166.27)
(36,818,436.70)
3,377,882,176.44

1,828,416,954.73
2,243,256,937.43
(499,268,727.08)
(40,134,865.56)
3,532,270,299.52
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บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
รายได้
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
รายได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมระหว่างปี

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
6,050,227,856.02

4,888,430,540.60

289,776,519.97
289,776,519.97
289,776,519.97
48,999,900.00

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

8,102,935,994.67 7,826,814,040.67
(154,388,123.08) 213,735,450.15
(154,388,123.08) 213,735,450.15
(154,388,123.08) 213,735,450.15
-

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้
ในงบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
2,126,766,378.07 1,936,989,858.10
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
49.00
49.00
1,042,115,525.25
949,125,030.47
รายการปรับปรุ งอื่น
(367,671.95)
(482,835.09)
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
1,041,747,853.30
948,642,195.38
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รายการปรับปรุ งอื่น
มูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รวมมูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

3,377,882,176.44
49.00
1,655,162,266.46
(9,393,989.76)
1,645,768,276.70
2,687,516,130.00

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

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วนดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั
2561
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จากัด
- บริ ษทั ฟาร์มกรุ งไทย จากัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จากัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จากัด
รวม

ทุน
ชาระแล้ว

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

2560

สัดส่ วนร้อยละ
การลงทุน
2561
2560

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.2601 98.1011
160,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

วิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
535,578,727.35 525,997,727.35 393,040,220.00
159,999,100.00 159,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,796,077,542.35 1,786,496,542.35 393,040,220.00

-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจานวน 63,600 หุ ้น จานวน 9.58 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้น
เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 98.1011 เป็ นอัตราร้อยละ 98.2601 ซึ่ งเป็ นการซื้ อในราคาต่ากว่าราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุน จานวน 1.21 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่องจากถือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังจากการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้งที่ 9/2561 ของบริ ษทั กรุ งไทยอาหาร
จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ส าหรับ ผลจากการดาเนิ น งานประจาปี 2551-2552 โดยเสนอจ่า ยเงิ น ปั น ผลหุ ้น ละ 10.00 บาท
จานวน 40,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงิน 400.00 ล้านบาท
ร่ าง DRAFT
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11. สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
11.1 ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ไก่ปู่ย่าพันธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์เล็กรุ่ น

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

93,713,480.61
181,441,388.10
(139,393,287.83)
135,761,580.88
138,820,646.59
(158,418,607.35)
116,163,620.12

78,520,546.88
130,183,344.71
12,074,701.00
(181,441,388.10)
39,337,204.49
125,154,964.78
14,400,262.24
(138,820,646.59)
40,071,784.92

172,234,027.49
130,183,344.71
181,441,388.10
12,074,701.00
(139,393,287.83)
(181,441,388.10)
175,098,785.37
125,154,964.78
138,820,646.59
14,400,262.24
(158,418,607.35)
(138,820,646.59)
156,235,405.04

ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(51,049,067.19)
(142,851,071.95)
129,627,698.03
(64,272,441.11)
(125,682,837.18)
138,210,938.57
(51,744,339.72)

-

(51,049,067.19)
(142,851,071.95)
129,627,698.03
(64,272,441.11)
(125,682,837.18)
138,210,938.57
(51,744,339.72)

71,489,139.77
64,419,280.40

39,337,204.49
40,071,784.92

110,826,344.26
104,491,065.32

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมพันธุ์ทแี่ สดงอยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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11.2 ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์

งบการเงินรวม
งานระหว่างเลี้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์เล็กรุ่ น

รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
จาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

343,354,684.64
207,551,757.10 550,906,441.74
470,369,895.25 470,369,895.25
544,942,964.27
- 544,942,964.27
30,181,018.95
30,181,018.95
(540,347,183.76)
- (540,347,183.76)
- (544,942,964.27) (544,942,964.27)
347,950,465.15
163,159,707.03 511,110,172.18
527,573,937.85 527,573,937.85
544,075,709.06
- 544,075,709.06
32,510,546.98
32,510,546.98
(529,239,903.73)
- (529,239,903.73)
- (544,075,709.06) (544,075,709.06)
362,786,270.48
179,168,482.80 541,954,753.28

ค่าเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมพันธุ์ประจาปี
ค่าเสื่ อมพันธุ์สาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ปลดระวาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(144,127,006.07)
(427,056,681.47)
426,295,602.61
(144,888,084.93)
(429,319,458.64)
428,377,359.88
(145,830,183.69)

-

(144,127,006.07)
(427,056,681.47)
426,295,602.61
(144,888,084.93)
(429,319,458.64)
428,377,359.88
(145,830,183.69)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

203,062,380.22
216,956,086.79

163,159,707.03
179,168,482.80

366,222,087.25
396,124,569.59

ค่าเสื่ อมพันธุ์ทแี่ สดงอยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร่ าง DRAFT

427,056,681.47
429,319,458.64

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

211

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

51
ประมาณการปริ มาณทางกายภาพของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้

(หน่วย : ตัว)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
497,648
494,872
491,616
414,009
989,264
908,881

ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ไก่ปู่ย่าพันธุ์ระหว่างเลี้ยงและไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ระหว่างเลี้ยง
รวม

12. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร

(หน่วย : บาท)
รวม

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

264,645,714.80
602,100.00
265,247,814.80
2,000,000.00
267,247,814.80

111,682,219.42
18,628,273.56
130,310,492.98
130,310,492.98

376,327,934.22
19,230,373.56
395,558,307.78
2,000,000.00
397,558,307.78

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(237,447.65)
(48,497.55)
(285,945.20)
(48,497.55)
(334,442.75)

(34,026,125.93)
(6,304,362.05)
(40,330,487.98)
(6,303,985.93)
(46,634,473.91)

(34,263,573.58)
(6,352,859.60)
(40,616,433.18)
(6,352,483.48)
(46,968,916.66)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(850,146.00)
(850,146.00)
32,500.00
(817,646.00)

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

(873,955.10)
(873,955.10)
56,309.10
(817,646.00)

264,111,723.60
266,095,726.05

89,956,195.90
83,676,019.07

354,067,919.50
349,771,745.12

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาที่แสดงอยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(42,400.00)
(42,400.00)
600.00
(41,800.00)
125,225,463.37
125,177,565.82

ค่ าเสื่ อมราคาทีแ่ สดงอยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร่ าง DRAFT

275,258,202.97 400,812,011.54
275,258,202.97 400,812,011.54
48,108,125.33 48,108,125.33
323,366,328.30 448,920,136.87

(237,447.65) (198,710,797.91) (198,948,245.56)
(48,497.55) (5,292,328.45) (5,340,826.00)
(285,945.20) (204,003,126.36) (204,289,071.56)
(48,497.55) (7,697,733.30) (7,746,230.85)
(334,442.75) (211,700,859.66) (212,035,302.41)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

-

(42,400.00)
(42,400.00)
600.00
(41,800.00)

71,255,076.61 196,480,539.98
111,665,468.64 236,843,034.46
5,340,826.00
7,746,230.85

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

213

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

53
- งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า
ราคาทุนจานวน 103.04 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จานวน 68.61 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจานวน
103.04 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 73.51 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน
การประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จานวน 1,300.99 ล้านบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมิ นราคาในเดื อนพฤศจิกายน 2558
จานวน 1,118.00 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้ วิ ธี เปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Approach) และวิ ธี คิ ด จากรายได้ (Income Approach)
สาหรับการประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สาหรับการประเมินราคาอาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลาดับชั้นระดับที่ 3
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนจานวน 33.01 ล้านบาท และ 27.98 ล้านบาท ตามลาดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน
จานวน 313.61 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จานวน 111.84 ล้านบาท และมูลค่าราคาทุนจานวน 265.50
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จานวน 70.10 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน
การประเมินราคาในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 จานวน 1,273.40 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 955.27 ล้านบาท
ทั้งนี้ มูล ค่ายุติธ รรมของอสังหาริ ม ทรัพ ย์เพื ่อการลงทุน ประเมินโดยผูป้ ระเมิน ราคาอิส ระที่ไ ด้รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) สาหรับการประเมินราคาที่ดิน
และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สาหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นลาดับชั้นระดับที่ 3
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า ซึ่ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนจานวน 23.23 ล้านบาท และ 18.51 ล้านบาท ตามลาดับ
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-

(42,400.00)
600.00
(41,800.00)

579,138,711.61

4,281,735,654.02

4,251,544,233.17

(3,160,832,048.25)
(287,989,260.40)
24,672,323.80
(3,424,148,984.85)
(318,094,506.29)
34,488,405.91
(3,707,755,085.23)

(30,407,071.96)
(2,404,985.90)
(32,812,057.86)
(2,709,187.06)
(35,521,244.92)

574,594,512.59

6,680,031,508.00
2,516,230.19
1,020,993,787.49
(27,848,307.66)
7,675,693,218.02
853,360.12
348,546,050.57
(35,601,889.46)
7,989,490,739.25

อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
และส่ วนปรับปรุง

581,688,675.42
22,112,067.74
3,648,227.29
607,448,970.45
263,126.80
6,989,659.28
614,701,756.53

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

1,036,955,128.40

981,077,708.70

-

(2,246,456,748.68)
(187,646,810.85)
9,302,163.37
(2,424,801,396.16)
(218,767,580.50)
15,288,699.28
(2,628,280,277.38)

3,082,356,607.64
57,303,480.51
275,622,038.10
(9,403,021.39)
3,405,879,104.86
19,500,796.02
253,995,453.59
(14,139,948.69)
3,665,235,405.78

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

230,268,943.79

222,157,929.26

-

(935,751,215.81)
(76,831,205.10)
7,542,472.83
(1,005,039,948.08)
(85,146,967.20)
24,690,800.61
(1,065,496,114.67)

1,121,538,276.24
15,833,461.73
97,415,619.61
(7,589,480.24)
1,227,197,877.34
31,493,953.75
62,875,851.76
(24,628,624.39)
(1,174,000.00)
1,295,765,058.46

เครื่ องมือเครื่ องใช้

64,042,486.37

68,996,526.69

-

(387,118,336.67)
(27,409,488.31)
9,847,769.43
(404,680,055.55)
(27,144,139.29)
7,848,111.53
(423,976,083.31)

453,185,827.55
18,702,449.80
11,845,835.84
(10,057,530.95)
473,676,582.24
16,597,877.96
5,765,446.75
(8,021,337.27)
488,018,569.68

เครื่ องใช้ สานักงาน

283,726,790.38

286,152,593.08

-

(708,714,382.68)
(102,034,924.88)
8,621,464.16
(802,127,843.40)
(100,642,735.20)
41,824,575.63
(860,946,002.97)

917,371,376.24
85,893,382.96
93,637,165.44
(8,621,488.16)
1,088,280,436.48
61,645,513.38
36,579,826.26
(41,832,982.77)
1,144,672,793.35

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ร่ าง DRAFT

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในกาไรขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างเลี้ยง
ค่าเสื่อมราคาที่โอนเข้าต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนกลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

2,974.50

9,501.70

-

(835,723.10)
(6,526.20)
(842,249.30)
(6,526.20)
49,999.00
(798,776.50)

851,751.00
851,751.00
(50,000.00)
801,751.00

สินทรัพย์ถาวรอื่น

1,962,227,884.60

1,628,070,201.79

-

-

2,063,885,879.97
728,780,742.91
355,273,788.03
(5,629,201.25)
(1,514,241,007.87)
1,628,070,201.79
763,552,232.23
331,054,265.65
(4,341,233.32)
(756,107,581.75)
1,962,227,884.60

งานระหว่างก่อสร้ าง
และงานระหว่างประกอบ

9,056,648.67

5,153,915.92

-

-

687,902.85
916,838.73
3,549,174.34
5,153,915.92
2,634,542.29
1,268,190.46
9,056,648.67

งานระหว่าง
เพาะปลูกต้นยางพารา

702,253,722.95
46,910,809.22
3,347,109.57

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

8,447,155,222.34

8,017,757,122.90

(42,400.00)
600.00
(41,800.00)

(7,470,115,527.15)
(684,323,201.64)
59,986,193.59
(8,094,452,535.20)
(752,511,641.74)
124,190,591.96
(8,722,773,584.98)

14,901,597,804.91
932,058,654.57
1,861,985,636.14
(69,149,029.65)
(1,514,241,007.87)
16,112,252,058.10
896,541,402.55
1,047,074,744.32
(128,616,015.90)
(757,281,581.75)
17,169,970,607.32

รวม

(หน่ วย : บาท)
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ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในกาไรขาดทุนสาหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

364,899,975.58
321,263,363.78

22,949,745.06
28,633,668.94

145,995,664.79
150,539,263.81

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
594,806,529.04
524,353,173.79

(30,407,071.96) (529,505,719.24) (955,729,912.50) (151,973,597.40) (181,380,194.33) (122,762,223.00)
(2,404,985.90) (30,171,238.21)
(72,896,943.16) (6,297,437.54) (7,655,860.86) (9,989,672.04)
317,091.24
4,960,041.01
(32,812,057.86) (559,676,957.45) (1,028,626,855.66) (157,953,943.70) (184,076,014.18) (132,751,895.04)
(2,709,187.06) (38,373,297.76)
(79,192,187.55) (6,239,322.26) (7,716,684.95) (11,077,438.81)
4,882,670.47
12,356,750.51
1,851,395.68
1,581,642.59 10,147,963.15
(35,521,244.92) (593,167,584.74) (1,095,462,292.70) (162,341,870.28) (190,211,056.54) (133,681,370.70)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาประจาปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

167,464,791.39 197,173,656.19 150,388,286.10
2,301,783.56
7,050,891.26
5,313,354.00
1,885,939.40
4,899,742.35
(325,123.93) (5,033,693.75)
171,327,390.42 204,090,596.05 155,701,640.10
5,926,172.18
7,562,206.91 15,922,094.95
2,567,940.46
1,300,576.75
839,272.74
(1,854,745.67) (1,581,734.59) (10,147,968.15)
177,966,757.39 211,371,645.12 162,315,039.64

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

177,518,230.12 919,812,517.92 1,264,493,932.11
66,740.24
2,416,230.19
10,057,225.07
1,222,752.29 232,254,738.38
118,975,674.06
178,807,722.65 1,154,483,486.49 1,393,526,831.24
263,126.80
853,360.12
8,916,023.06
6,989,659.28
15,174,708.72
26,639,572.69
(4,882,671.47)
(12,356,770.51)
- (48,108,125.33)
186,060,508.73 1,117,520,758.53 1,416,725,656.48

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดินและ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน

55,281,554.35
170,634,934.57

-

394,202,407.63
126,371,328.98
54,601,396.15
(142,366,706.40)
(377,526,872.01)
55,281,554.35
157,315,793.58
17,356,546.36
(1,357,878.32)
(57,961,081.40)
170,634,934.57

งานระหว่างก่อสร้าง
และงานระหว่างประกอบ

6,782.46
-

-

28,001.12
26,034,082.20
92,981.09
(26,148,281.95)
6,782.46
10,923,778.55
25,863.49
(10,956,424.50)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

129,416,137.71
145,308,118.39

1,217,328,279.87
1,232,209,880.58

(1,971,758,718.43)
(129,416,137.71)
5,277,132.25
(2,095,897,723.89)
(145,308,118.39)
30,820,422.40
(2,210,385,419.88)

3,271,081,822.58
179,611,635.50
413,933,223.72
(147,725,524.08)
(403,675,153.96)
3,313,226,003.76
207,682,556.15
70,894,140.49
(32,181,768.71)
(117,025,631.23)
3,442,595,300.46

รวม
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- งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้า
เป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างจานวน 38.55 ล้านบาท และ 46.21 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิ ดจากเงิ นกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ท้ งั สิ้ นที่กู้มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างและเครื่ องจักร
ราคาทุ นจานวน 2,745.74 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จานวน 1,283.00 ล้านบาท และราคาทุ นจานวน
2,722.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 1,331.63 ล้านบาท ตามลาดับ และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่ อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี ราคาทุ นจานวน 4,810.43 ล้านบาท มู ลค่าตามบัญชี จานวน 378,022.00 บาท
และราคาทุนจานวน 4,644.76 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจานวน 389,863.00 บาท ตามลาดับ
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รวมต้นทุ นการกู้ยืมเข้าเป็ น
ราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง 2.51 ล้านบาท และ 10.32 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการกูย้ ืม
ที่ เกิ ดจากเงิ นกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุ ป ระสงค์ทวั่ ไป โดยคานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุ น ซึ่ งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่ กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้นาที่ดิน พร้อมอาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ราคาทุนจานวน 844.80 ล้านบาท และ 874.68 ล้านบาท ตามลาดับ มูลค่าตามบัญชี 401.48 ล้านบาท
และ 457.86 ล้านบาท ตามลาดับ และที่ จะมี ข้ ึ นในอนาคตไปค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ บ ริ ษ ทั ได้รับ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยูโ่ ดยมีราคาทุน 1,558.25 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 15,490.00 บาท และราคาทุน 1,532.52
ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 15,258.00 บาท ตามลาดับ
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14. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 275,951,838.29 297,731,750.49 198,458,598.46 229,440,718.74
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(100,800.00) (100,800.00)
สุ ทธิ
275,851,038.29 297,630,950.49 198,458,598.46 229,440,718.74

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
รายได้หรื อ
รายได้หรื อ
31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
2561
กาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1) เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุฯ 27.2)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกราคม
รายได้หรื อ
รายได้หรื อ
31 ธันวาคม
2561
ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
2561
กาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1) เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุฯ 27.2)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

6,226,875.27
5,465.39
1,793,577.49
3,356,415.03
16,785,536.90
4,270,612.51 (2,245,948.46)
15,954,550.45
716,159.01
68,223.34
(22,739.50)
66,990,857.30 17,402,178.58
185,641,517.23 (40,911,224.37)
297,731,750.49 (21,699,694.32)

6,232,340.66
5,149,992.52
- 16,785,536.90
2,024,664.05
- 16,670,709.46
45,483.84
(80,217.88) 84,312,818.00
- 144,730,292.86
(80,217.88) 275,951,838.29

1,524,629.02 2,259,932.41
16,785,536.90
25,489,035.59 7,334,747.81
185,641,517.23 (40,911,224.37)
229,440,718.74 (31,316,544.15)

334,423.87
334,423.87

3,784,561.43
16,785,536.90
33,158,207.27
144,730,292.86
198,458,598.46

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุทธิ

(100,800.00)
(100,800.00)
297,630,950.49 (21,699,694.32)

(100,800.00)
(100,800.00)
(80,217.88) 275,851,038.29 229,440,718.74 (31,316,544.15)

334,423.87

198,458,598.46
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
่
1 มกราคม 2560 หรื อค่าใช้จายใน 31 ธันวาคม 2560
กาไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
บันทึกเป็ นรายได้
ณ วันที่
่
1 มกราคม 2560 หรื อค่าใช้จายใน 31 ธันวาคม 2560
กาไรขาดทุน
(หมายเหตุฯ 27.1)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ไก่ปู่ย่าพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี
รวม

6,252,126.28
(25,251.01) 6,226,875.27
1,749,384.44
44,193.05
1,793,577.49
16,785,536.90
- 16,785,536.90
3,451,115.91
819,496.60
4,270,612.51
12,864,832.50
3,089,717.95 15,954,550.45
90,962.84
(22,739.50)
68,223.34
64,893,888.84
2,096,968.46 66,990,857.30
267,557,728.46 (81,916,211.23) 185,641,517.23
373,645,576.17 (75,913,825.68) 297,731,750.49

1,484,661.92
39,967.10 1,524,629.02
16,785,536.90
- 16,785,536.90
24,966,425.04
522,610.55 25,489,035.59
267,557,728.46 (81,916,211.23) 185,641,517.23
310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(100,800.00)
(100,800.00)
373,544,776.17 (75,913,825.68)

310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74

(100,800.00)
(100,800.00)
297,630,950.49

15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย

ราคาทุน :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม :ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายที่อยู่ในกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร่ าง DRAFT

งบการเงินรวม
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสาเร็ จรู ป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสาเร็ จรู ป

53,538,199.85
3,466,468.69
57,004,668.54
464,917.76
51,588,963.58
109,058,549.88

40,587,619.44
3,466,468.69
44,054,088.13
174,145.26
44,228,233.39

(27,344,730.79)
(8,549,406.02)
(35,894,136.81)
(15,723,515.75)
(51,617,652.56)

(27,057,675.77)
(5,104,749.31)
(32,162,425.08)
(4,661,922.88)
(36,824,347.96)

21,110,531.73
57,440,897.32

11,891,663.05
7,403,885.43

8,549,406.02
15,723,515.75

5,104,749.31
4,661,922.88
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16. สิ นเชื่อและการค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31.1 ค้ าประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุ ดเพื่อเช่า เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่ มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงิ นกูย้ ืม ระยะ
ยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินร่ วมจานวน 2,000.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อย
ละ 5.50 ต่ อ ปี และมี ระยะเวลาการกู้ยืม ไม่ เกิ น 10 ปี เริ่ ม ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ถึ ง วัน ที่ 31
มกราคม 2567 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยมีวงเงิ นจานวน 300.00 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ยไม่เกิ นร้ อยละ 3.25 ต่อปี
และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มี
หลัก ทรัพ ย์ค้ า ประกัน ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ ง ที ่ 2/2560 เมื่อ วัน ที ่ 22
กุมภาพันธ์ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบุ คคลที่
เกี่ ยวข้องกันโดยมี วงเงิ นจานวน 400.00 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยไม่ เกิ นร้ อยละ 3.25 ต่ อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงินจานวน 160.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ มื ไม่เกิน 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2560 ถึง 24 สิ งหาคม 2561 และไม่มีหลักทรัพย์
ค้ าประกัน เมื่อครบกาหนดชาระ เงินกู้ยืมระยะสั้นได้รับการขยายระยะเวลาเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว วงเงิน
จานวน 160.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกิน 3
ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2561 ถึง 24 สิ งหาคม 2564 และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
17. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็ นเงินกูย้ ืมจาก
ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 1.68-1.95 ต่อปี และ 1.68-1.71 ต่อปี ตามลาดับ
ร่ าง DRAFT
Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
220
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

60
18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
21,148,204.47
992,681.52
861,746,913.86 698,161,525.78
882,895,118.33 699,154,207.30

เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
66,340.00
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการอื่น
49,108,286.50 40,022,482.22
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
14,916,872.83 19,648,304.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7,656,319.76 13,354,462.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบุคคลหรื อกิจการอื่น
152,949,817.86 142,167,812.18
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าบุคคลหรื อกิจการอื่น
35,824,094.83
9,672,261.95
รวมเจ้าหนี้อื่น
260,521,731.78 224,865,322.38
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,143,416,850.11 924,019,529.68

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
339,030,443.86 289,984,931.70
177,464,177.67 159,943,509.36
516,494,621.53 449,928,441.06
403,716.05
14,732,421.42
4,447,869.16
2,370,256.78
80,242,393.21
25,000.00
27,689,744.61
129,911,401.23
646,406,022.76

204,543.99
16,220,866.32
14,452,695.31
643,000.07
73,276,121.01
25,000.00
4,286,174.06
109,108,400.76
559,036,841.82

19. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
- 66,700,000.00
- (66,700,000.00)
-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
66,700,000.00 275,020,000.00
(66,700,000.00) (208,320,000.00)
- 66,700,000.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงเหลือจานวน
66.70 ล้านบาท ซึ่ งมีกาหนดจ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน จานวน 12 งวด งวดละ 33.33 ล้านบาท
และในงวดสุ ดท้า ยตกลงชาระเท่ากับจานวนเงินต้นและดอกเบี้ ยที่ยงั คงค้างตามสัญญาให้ครบถ้วน
เริ่ มชาระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนการให้บริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจ่าย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
384,967,033.00 365,940,471.00
30,787,575.00 27,216,758.00
110,619,060.00
7,061,388.00
6,677,894.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
157,445,945.00 151,735,172.00
13,628,860.00
11,851,229.00
47,858,610.00
3,329,596.00
3,163,756.00

7,480,647.00
(20,794,002.00) (14,868,090.00)
520,121,701.00 384,967,033.00

1,845,199.00
(10,592,562.00) (9,304,212.00)
213,515,648.00 157,445,945.00

การเปลี่ยนแปลงผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งรวมไว้ในกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รับรู ้ในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(5,876,165.31) (5,876,165.31)
1,984,616.24
1,984,616.24
7,480,647.00
1,845,199.00
1,604,481.69 (5,876,165.31)
3,829,815.24
1,984,616.24

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

รับรู ้เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
390,237.16

286,037.98
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

99,667,192.81 26,763,746.61 47,499,458.00 12,521,651.00
48,410,593.03 6,844,867.41 17,317,608.00 2,493,334.00
148,077,785.84 33,608,614.02 64,817,066.00 15,014,985.00

รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(1,425,345.00)
2,249,652.00
6,656,340.00
7,480,647.00

- (550,482.00)
- 891,595.00
- 1,504,086.00
- 1,845,199.00

-

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้คานวณประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อายุเกษียณ

2561
ร้อยละ 1.76-4.05
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
55 ปี

2560
ร้อยละ 2.60
ร้อยละ 5.00
ตามช่วงอายุของพนักงาน
55 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00

ร่ าง DRAFT

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(22,494,332.00) (19,339,443.00) (9,724,200.00) (9,296,420.00)
25,224,323.00 21,863,966.00 10,889,264.00 10,518,794.00
24,386,233.00 26,811,955.00 10,526,929.00 12,857,515.00
(22,211,895.00) (23,990,245.00) (9,601,755.00) (11,493,081.00)
(18,675,546.00) (23,588,426.00) (7,932,781.00) (11,406,534.00)
22,731,038.00 29,929,653.00
9,524,944.00 14,494,733.00
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่ าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลู กจ้างซึ่ งทางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี ผลกระทบให้
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกาไรขาดทุนแล้ว
21. รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ประกอบด้วย

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวมส่ วนที่ถึงกาหนดรับรู ้เป็ นรายได้ในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2560 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
91,583,333.20
33,519,737.72
125,103,070.92

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

99,433,333.20
34,842,885.26
134,276,218.46

91,583,333.20
91,583,333.20

99,433,333.20
99,433,333.20

(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(1,323,147.54) (1,323,147.54)
(9,173,147.54) (9,173,147.54)
115,929,923.38 125,103,070.92

(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
83,733,333.20

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

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าต้นปี
หัก รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
134,276,218.46 143,449,366.00 99,433,333.20 107,283,333.20
(9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20
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รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นรายได้รับล่วงหน้า ที่บริ ษทั ได้ทาสัญญา
ให้เช่าที่ดิน และอาคารรวมถึงบริ การที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามีอายุระยะเวลา
20 ปี ครบกาหนดปี 2573 ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริ ษทั จะได้รับค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้าตามอัตรา
ที่ระบุในสัญญา บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าว ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-กิจการอื่นเป็ นรายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาให้เช่าที่ดินที่บริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งได้จดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าที่ดินให้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง สัญญามีกาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนด 6 เดือน หลังจากวันจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่า ครบกาหนดปี 2586 ภายใต้
สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าตอบแทนการจดสิ ทธิการเช่า และค่าเช่าเป็ นอัตรารายเดือนตามที่ระบุ
ในสัญญา บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดังกล่าวตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
22. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว(มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถใน
การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง การดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมและการรักษาอัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อทุนไม่ให้เกินข้อกาหนดของสัญญาเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.42 : 1
และ 0.43 : 1 ตามลาดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.34 : 1 และ
1.29 : 1 ตามลาดับ

ร่ าง DRAFT
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23. ส่ วนเกินทุนและสารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขายหุ ้ น สู ง กว่ า มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ บริ ษ ัท ต้อ งน าค่ า หุ ้ น ส่ ว นเกิ น นี้ ตั้ง เป็ นทุ น ส ารอง
(“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้อง
จัดสรรทุ นส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี หลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ท้ งั นี้บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
24. เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดาเนิ นงานเพื่อการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชี วภาพในโครงการส่ งเสริ มการผลิตก๊าซชีวภาพ สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จานวน 6.03 ล้านบาท
โดยแบ่งจ่ายเป็ นงวด ดังนี้
งวดที่ จานวนเงิน
ล้านบาท
1
0.90 2
1.81 3
1.21 4
1.51 5
รวม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เมื่อทาสัญญากับ มช.แล้วเสร็ จสมบูรณ์
เมื่อดาเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็ จรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
เมื่อดาเนินการก่อสร้างฯ และติดตั้งแล้วเสร็ จทั้งหมด
เริ่ มต้นเดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ และมีการนาก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
ไปใช้เพื่อผลิตเป็ นพลังงานทดแทนคิดเป็ นค่าพลังงานเทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
0.60 - เมื่อดาเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน
6.03
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ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องดาเนิ นการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แล้วเสร็ จภายใน 24 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญา กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด มช. มีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาหรื อยกเลิ กการจ่ายเงินสนับสนุ นแก่บริ ษทั ที่ยงั คงเหลื อทั้งหมดหรื อบางส่ วนและมีสิทธิ ริบ
หลักค้ าประกันตามสัญญานี้ เป็ นเบี้ยปรับทั้งหมดหรื อบางส่ วน รวมทั้งมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายอื่นๆ
(ถ้ามี) จากบริ ษทั เพื่อเป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายในการดาเนินงานของ มช. เว้นแต่งานล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย
และบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันจากสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาในโครงการดังกล่าว ซึ่งบริ ษทั จะต้องชาระค่าที่ปรึ กษา
ในอัตราร้อยละ 50 ของมูล ค่าที่ได้รับตามสัญญาการดาเนิ นงานเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพ โดยจ่ายชาระค่าที่ปรึ กษาดังกล่าวตามเงื่อนไขการจ่ายเงินข้างต้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้อื่น
ในงบกาไรขาดทุนจานวน 1.66 ล้านบาท
25. การจ่ายเงินปั นผล
25.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ ้นละ 0.30 บาท จานวนหุน้ สามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
มีจานวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจานวน 376.15 ล้านบาท (จ่ายจริ งจานวน 376.06 ล้านบาท) ปั จจุบนั
จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งจานวน
25.2 ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ได้รับสิ ทธิ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลหุ ้นละ 0.30 บาท จานวนหุ ้นสามัญที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปั นผลมีจานวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจานวน 376.15 ล้านบาท (จ่ายจริ งจานวน 376.02 ล้านบาท)
ปัจจุบนั จ่ายเงินปั นผลแล้วทั้งจานวน
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
(32,312,706.84) (91,142,581.26)
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น
10,329,644,437.18 10,521,213,122.28
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
19,960,426.52
2,032,078.08
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
2,608,821,756.23 2,392,771,965.80
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
141,506,881.00 125,469,369.00
ค่าเสื่ อมราคา
708,606,206.43 646,301,784.53
ค่าเสื่ อมพันธุ์
555,002,295.82 569,907,753.42
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
15,723,515.75
8,549,406.02
ค่าขนส่ ง
302,419,684.76 321,577,264.78
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
26,329,854.60
26,549,301.75
ค่าสาธารณูปโภค
665,263,008.06 662,772,431.49
ค่าธรรมเนียม
8,061,886.25
13,171,081.60
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
56,129,135.82
41,430,191.98
ค่าส่ งเสริ มการขาย
12,480,574.16
21,577,468.61
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง
12,191,910.98
2,691,014.60
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวาง
25,888,782.85
22,932,309.15
ค่าใช้จ่ายอื่น
179,861,941.02 179,311,679.47
รวม
15,635,579,590.59 15,467,115,641.30

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(157,701,105.09) 13,342,827.63
6,173,427,673.16 5,952,797,987.51
9,643,249.63
2,423,560.81
1,369,914,046.46 1,241,405,693.20
61,646,479.00 53,183,357.00
153,054,349.24 134,756,963.71
4,661,922.88
5,104,749.31
95,829,724.36 97,959,831.78
9,405,686.00
9,420,086.00
244,804,938.98 240,570,353.62
4,107,434.73
4,013,496.01
11,229,190.69 10,409,268.93
802,379.53
754,512.43
55,849,768.15 51,225,734.36
8,036,675,737.72 7,817,368,422.30

27. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
27.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
230,541,412.39 229,573,208.11
21,699,694.32
252,241,106.71

75,913,825.68
305,487,033.79

31,316,544.15
31,316,544.15

81,353,633.58
81,353,633.58

.
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27.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7,881,736.40
ร้อยละ 0
-

(401,089.40)
ร้อยละ 20
(80,217.88)

173,079.67
ร้อยละ 0
-

1,672,119.33
ร้อยละ 20
334,423.87

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
82,634,851.42 334,998,598.64 378,529,419.46 22,991,306.67
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
- 66,999,719.73
4,598,261.33

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้
ค่าเสื่ อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินปั นผลรับ
ขาดทุนทางภาษียกมา
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่นๆ
รวม
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-

837,556.59
2,259,932.41
7,334,747.81
(88,408,024.00)
(185,641,517.23)
197,073,984.33
(456,399.64)
(31,316,544.15)
(31,316,544.15)

726,354.79
39,967.10
522,610.55
- (9,799,980.00)
- (267,557,728.46)
- 271,804,619.76
(334,105.07)
- (81,353,633.58)
- (81,353,633.58)

28. กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี

กาไรสาหรับปี (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
1,037,972,570.23 1,662,187,761.16 386,316,905.91 320,167,092.55
1,253,821,000
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
0.83
1.33
0.31
0.26
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29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุรกิจชาแหละไก่ ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุ รกิจอาหารสัตว์
ธุ รกิจฟาร์ มเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ธุ รกิจจาหน่ายลูกไก่ ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
และธุ รกิ จฟาร์ มเลี้ ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานนั้นเกิ ดขึ้นจาก
ยอดรายได้หกั ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่ระบุได้ของส่ วนงานธุ รกิจนั้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

ส่ วนงาน
ส่ วนงาน ส่ วนงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟาร์ม
ธุรกิจ
ชาแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อาหารสัตว์
7,545.44
4,871.09 3,129.01
387.39
4,662.39 5,940.58
7,932.83
9,533.48 9,069.59
50.23
278.69
721.14

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

1,054.56
177.65
1,291.71

3,726.69
1,077.27

1,596.51
63.79
2,401.72

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จาหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
127.79
105.12
708.44
160.13
16,647.02
1,429.54
6.06
199.87 (12,625.83)
1,557.33
105.12
714.50
360.00 (12,625.83) 16,647.02
217.11
(30.32)
(3.85)
75.29
1,308.29
71.13
(78.74)
(252.24)
1,048.44
(4.46)
(10.50)
1,033.48
1,164.77
624.30

4.60

197.55
66.11

456.57
288.58

8,196.65
241.44
5,754.29
3,937.28
18,129.66

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขายสู งกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจานวน 1 ราย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม 5,096.02
ล้านบาท
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รายได้จากการขาย-ลูกค้าทัว่ ไป
- โอนระหว่างส่ วนงาน

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

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
- สิ นทรัพย์ถาวร
- สิ นทรัพย์ถาวรส่ วนกลาง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

1,030.14
187.19
1,210.15

3,506.90
1,181.62

1,545.11
63.67
2,398.12

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
ส่ วนงาน
รายการ
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จาหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรู ป ไก่ปู่ย่าพันธุ์
108.76
323.25
826.66
261.19
16,928.47
1,500.78
4.52
180.46 (12,559.11)
1,609.54
323.25
831.18
441.65 (12,559.11) 16,928.47
233.60
43.04
(0.52)
145.72
1,779.59
272.02
(74.36)
(305.49)
1,671.76
(9.57)
1,662.19
1,102.09
585.08

9.13

168.38
63.33

409.12
277.89

7,761.74
250.86
5,725.32
3,541.48
17,279.40

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ที่มูลค่าการขายสู งกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจานวน 1 ราย ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าการขายรวม 4,439.20
ล้านบาท
เกณฑ์ในการกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมายเหตุ 5.2)
ส่ วนเกณฑ์ในการกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้น
ระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ มีดงั นี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น

ร่ าง DRAFT

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงราคาตลาด
ราคาทุนและราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อยอดขายสุ ทธิ รวม ดังนี้
(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิรวม)
ตามงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
74.84
75.47
25.16
24.53

ยอดขายสุ ทธิในประเทศ
ยอดขายสุ ทธิต่างประเทศ
30. เครื่ องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงทางการเงินโดยใช้เครื่ องมือทางการเงินเกี่ยวกับ
การทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการทาสัญญาใช้อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่แทนการใช้อตั ราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ที่จะใช้เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
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ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

- 707,615,980.26 532,479,326.47 1,240,095,306.73 0.10-0.50
- 974,803,144.06 974,803,144.06
- 707,615,980.26 1,507,282,470.53 2,214,898,450.79

1,380,000,000.00
16,000,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 284,000,000.00 560,000,000.00 1,200,000,000.00
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,541,684.25
1,681,541,684.25 560,000,000.00 1,200,000,000.00
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย

- 1,380,000,000.00
- 16,000,000.00
- 1,143,416,850.11 1,143,416,850.11
- 2,044,000,000.00
1,541,684.25
- 1,143,416,850.11 4,584,958,534.36

1.68-1.95
3.25
3.25-5.50
7.50

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

72

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

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

1,650,000,000.00
160,000,000.00
66,700,000.00
- 300,000,000.00 1,400,000,000.00
1,541,684.25
1,878,241,684.25 300,000,000.00 1,400,000,000.00

-

- 1,650,000,000.00
- 160,000,000.00
924,019,529.68 924,019,529.68
66,700,000.00
- 1,700,000,000.00
1,541,684.25
924,019,529.68 4,502,261,213.93

1.68-1.71
1.75
3.25
3.25,5.50
7.50
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

-

1,380,000,000.00
15,000,000.00
16,000,000.00
284,000,000.00 400,000,000.00
1,695,000,000.00 400,000,000.00

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

- 108,473,342.20
- 108,473,342.20
434,300,000.00
434,300,000.00

889,106.03
475,975,655.25
476,864,761.28

-

รวม

109,362,448.23
475,975,655.25
585,338,103.48

- 1,380,000,000.00
15,000,000.00
16,000,000.00
646,406,022.76 646,406,022.76
- 1,118,300,000.00
646,406,022.76 3,175,706,022.76

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.362
-

1.68-1.95
1.68
3.25
3.25-5.50
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ร่ าง DRAFT

มากกว่า
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

-

-

80,876,915.01
80,876,915.01

1,650,000,000.00
66,700,000.00
- 300,000,000.00
1,716,700,000.00 300,000,000.00

506,600,000.00
506,600,000.00

-

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

รวม

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

- 1,650,000,000.00
559,036,841.82 559,036,841.82
66,700,000.00
- 806,600,000.00
559,036,841.82 3,082,336,841.82
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0.362
-

1.68-1.71
3.25
3.25,5.50

233

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

73
30.3 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการรับชาระ
ค่าสิ นค้า และจ่ายชาระค่าสิ นค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาสัญญาซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับการรับและจ่ายชาระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

สิ นทรัพย์
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
16.13
3.76
(ล้านยูโร)
0.19
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
522.71 130.42
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 519.20 129.40

16.13
522.71
519.20

3.76
0.19
130.42
129.40

หนีส้ ิ น
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
42.87 25.67
(ล้านยูโร)
0.16
มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)
1,381.54 864.29
มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท) 1,375.42 840.05

0.28
9.02
8.95

0.15
5.13
5.06

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราที่กาหนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ร่ าง DRAFT
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นอกเหนื อจากรายการที่ได้ท าการป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่ม บริ ษ ทั มี สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)
(ล้านเยน)

0.33
-

2.19
0.39
12.04

0.33
-

2.19
0.39
12.04

หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
(ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา)
(ล้านยูโร)

0.10
0.29

0.04
0.39

-

0.11

30.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อไม่มากนัก เนื่ องจากในส่ วนที่เป็ นการส่ งออก บริ ษทั ให้
ลูกค้าโอนเงินให้บริ ษทั ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้าอีกส่ วนหนึ่งจะเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต
มาให้กบั บริ ษทั และเมื่อทาการส่ งมอบสิ นค้า บริ ษทั สามารถขายตัว๋ กับธนาคารได้ทนั ทีส่วนลูกค้า
ที่เป็ นการขายในประเทศ ลูกค้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อรายย่อยทัว่ ไปจะซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้าที่เป็ น
ผูส้ ่ งออกรายใหญ่ บริ ษทั จะพิจารณาการให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณ
การซื้ อสิ นค้าและความสามารถในการชาระเงินของลูกค้านั้น สาหรับบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้าน
การให้สินเชื่ อจากการไม่ได้รับชาระหนี้ จากลูกหนี้ การค้าทัว่ ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ ของลู กหนี้ การค้าทัว่ ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่ อและพิจารณาให้
ลูกหนี้การค้านาหลักทรัพย์มาค้ าประกันด้วย สาหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้ได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้อย่างเพียงพอแล้ว ส่ วนลู กหนี้ การค้าบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่าไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ลู ก หนี้ การค้าบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกัน จะไม่ ช าระหนี้
เนื่องจากลูกหนี้มีการค้างชาระอยูใ่ นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถ
ในการจ่ายชาระหนี้ได้
30.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยาว มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ร่ าง DRAFT

Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

235

งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

75
31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากหนี้ สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
31.1 ภาระผูกพันจากวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

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

บาท
บาท

บาท

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

60.05
-

313.95
242.00

374.00
242.00

2560
วงเงิน
ใช้ไป
59.52
-

วงเงิน
คงเหลือ
314.48
242.00

10,036.89 2,806.49 7,230.40 10,114.50 2,017.05 8,097.45

ดอลลาร์สหรัฐ 118.50
บาท
บาท
28.70
บาท
30.00

17.16
0.06
-

101.34
28.64
30.00

118.50
66.70
28.70
30.00

3.32
66.70
0.05
-

115.18
28.65
30.00

(1)

บาท

120.00

51.69

68.31

120.00

51.69

68.31

(2)

บาท

1,200.00

673.53

526.47

1,200.00

860.85

339.15

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
6.50
(4)
บาท
200.00

-

6.50
200.00

6.50
200.00

1.33
-

5.17
200.00

1.48
348.07
-

61.40
551.93
50.00

62.88
900.00
50.00

1.21
115.25
-

61.67
784.75
50.00

(5)
(6)
(7)

บาท
บาท
บาท
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374.00
242.00

2561
วงเงิน
ใช้ไป

62.88
900.00
50.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้าน) ทั้งสิ้น

วงเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิตและสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บัตรเครดิตน้ ามัน

บาท

บาท

วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อค้ าประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตีและสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อค้ าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บัตรเครดิตน้ ามัน

96.00

2561
วงเงิน
ใช้ไป
-

วงเงิน
คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

96.00

96.00

2560
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ
-

96.00

3,494.93 1,347.05 2,147.88 3,494.93 1,453.68 2,041.25

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
บาท

68.00
0.50

10.88
0.02

57.12
0.48

68.00
66.70
0.50

2.31
66.70
0.02

65.69
0.48

(1)

บาท

120.00

51.59

68.41

120.00

51.69

68.31

(2)

บาท

1,200.00

212.77

987.23 1,200.00

260.00

940.00

6.50
50.00

-

-

6.50
50.00

(3) ดอลลาร์สหรัฐ
(7)
บาท

6.50
50.00

6.50
50.00

(1) ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในรู ป
ของหนังสื อค้ าประกันจานวน 120.00 ล้านบาทเท่ากันทั้งสองปี
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่ งในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งการันตี
และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 1,200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสามแห่ งโดยมี
วงเงิ น สิ น เชื่ อรวมจานวน 6.50 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก า ซึ่ งแบ่ งเป็ นวงเงิ น ย่อย
สาหรับสิ นเชื่ อเงินเบิกเกินบัญชี จานวน 30.00 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 200.00 ล้านบาท
หนังสื อค้ าประกันจานวน 80.00 ล้านบาท ส่ วนที่เหลื อใช้เป็ นวงเงินสิ นเชื่ อ เลตเตอร์ ออฟ
เครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เท่ากันทั้งสองปี
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561และ 2560 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
กูย้ ืมระยะสั้นจานวน 200.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
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(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สิ นเชื่ อเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตจานวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจานวน 52.88 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยห้าแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิ น
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 900.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
(7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ ง ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิตน้ ามันจานวน 50.00 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
31.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในฐานะผูเ้ ช่า/ผูใ้ ช้บริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น
เกี่ยวกับสัญญาบริ การและสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร และสัญญาเช่าที่ดิน สัญญามีอายุ 3 ถึง 20 ปี โดย
มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาบริ การ และสัญญาเช่า ดังนี้

ภาระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร/ที่ดิน
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันกับบริ ษทั อื่น
สัญญาบริ การสัญญาณความเร็ วสู ง
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายภายใน 1 ปี
- มูลค่าที่ตอ้ งจ่ายเกินกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

25.21
41.86
3.84
70.91

17.25
12.81
5.43
35.49

9.22
17.54
3.84
30.60

5.86
5.06
5.07
15.99

3.47
0.59
4.06

3.46
3.89
7.35

-

-
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31.3 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าที่ดินในฐานะผูใ้ ห้เช่ากับบริ ษทั อื่น สัญญาให้เช่ ามีอายุ 3 ถึง 30 ปี
โดยมีรายได้ค่าเช่ ารับล่วงหน้าส่ วนหนึ่ งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 21 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่จะได้รับในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาให้เช่าระยะยาว ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
1.83
1.87
6.66
6.80
42.46
44.12
50.95
52.79
-

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

31.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
15.77
22.98
9.00
10.06

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

32. ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์บางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน (หมายเหตุ 12)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 30.3)
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 30.3)

ร่ าง DRAFT

-

- 1,300.99 1,300.99

-

519.20

-

1,375.42

-

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

- 1,118.00 1,118.00

519.20

-

129.40

-

129.40

- 1,375.42

-

840.05

-

840.05
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน (หมายเหตุ 12)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 30.3)
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(หมายเหตุ 30.3)

-

- 1,273.40 1,273.40

-

-

955.27

955.27

-

519.20

-

519.20

-

129.40

-

129.40

-

8.95

-

8.95

-

5.06

-

5.06

33. สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุ มตั ิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา
8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั
ลาดับ

บัตรส่ งเสริมเลขที่

1.
2.

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

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ชาแหละ
18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปจากเนื้อไก่

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1 กรกฎาคม 2554
15 มกราคม 2554

30 มิถุนายน 2562
14 มกราคม 2562

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
ลาดับ

บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1233(2)/2557
1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1591(2)/2553
1897(2)/2553
1898(2)/2553

25 กุมภาพันธ์ 2557
6 มิถุนายน 2551
19 พฤศจิกายน 2551
28 เมษายน 2552
5 มิถุนายน 2552
8 มิถุนายน 2553
24 สิ งหาคม 2553
24 สิ งหาคม 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื้ อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
ผลิตลูกไก่
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ

1 ธันวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565
17 เมษายน 2553
16 เมษายน 2561
8 ตุลาคม 2553
7 ตุลาคม 2561
9 มิถุนายน 2554
8 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2554
4 มิถุนายน 2562
22 สิ งหาคม 2556
21 สิ งหาคม 2564
25 ตุลาคม 2554
24 ตุลาคม 2562
30 สิ งหาคม 2557
29 สิ งหาคม 2565

ร่ าง DRAFT
Integrated Annual Report 2018 | รายงานประจำ�ปี 2561 แบบบูรณาการ
240
งบการเงินนี้ได้พิจารณาและอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั แล้ว โดย..........................................วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

80
ลาดับ

บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2106(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
1022(2)/2555
2084(2)/2557
1187(2)/2553
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557
1974(2)/2556

19 ตุลาคม 2553
19 ตุลาคม 2553
9 มิถุนายน 2554
12 มกราคม 2555
3 กันยายน 2557
24 กุมภาพันธ์ 2553
19 ตุลาคม 2553
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
9 กรกฎาคม 2556

วันที่เริ่มมีรายได้

เลี้ยงไก่เนื้อ
23 กุมภาพันธ์ 2559
เลี้ยงไก่เนื้อ
28 สิ งหาคม 2557
เลี้ยงไก่เนื้อ
23 ธันวาคม 2557
เลี้ยงไก่เนื้อ
21 กุมภาพันธ์ 2559
เลี้ยงไก่เนื้อ
25 กรกฎาคม 2558
ผลิตลูกไก่
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
7 เมษายน 2560
เลี้ยงไก่เนื้อ
30 กรกฎาคม 2561
เลี้ยงไก่เนื้อ
10 เมษายน 2560
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรายได้
ผลิตหรื อถนอมอาหารหรื อสิ่ ง
3 มกราคม 2561
ปรุ งแต่งอาหาร

วันหมดอายุ
22 กุมภาพันธ์ 2567
27 สิ งหาคม 2565
22 ธันวาคม 2565
20 กุมภาพันธ์ 2567
24 กรกฎาคม 2566
6 เมษายน 2568
29 กรกฎาคม 2569
9 เมษายน 2568
2 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ร่ าง DRAFT

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่งเสริ มการลงทุน การส่งเสริ มการลงทุน
3,420,874,109.96
4,511,954,665.15 7,932,828,775.11
(3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43)
282,903,814.66
52,406,228.02
335,310,042.68
12,156,667.30
6,060.18
12,162,727.48
9,744,541.58
574,201,744.81
583,946,286.39
(75,401,028.62)
(52,288,991.17) (127,690,019.79)
(114,609,777.39)
(196,857,208.11) (311,466,985.50)
(32,159,366.11)
(42,469,235.09)
(74,628,601.20)
82,634,851.42
334,998,598.64
417,633,450.06
(31,316,544.15)
(31,316,544.15)
82,634,851.42
303,682,054.49
386,316,905.91
(173,079.67)
82,461,771.75

(1,672,119.33)
334,423.87
302,344,359.03

(1,845,199.00)
334,423.87
384,806,130.78
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(หน่วย : บาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
รวม
การส่งเสริ มการลงทุน การส่งเสริ มการลงทุน
3,780,488,719.26 4,278,530,647.51
8,059,019,366.77
(3,235,988,017.41) (4,179,260,842.13) (7,415,248,859.54)
544,500,701.85
99,269,805.38
643,770,507.23
31,258,378.84
7,163,779.91
38,422,158.75
16,943,542.94
164,891,070.56
181,834,613.50
(75,530,181.97)
(46,416,832.13)
(121,947,014.10)
(110,954,570.02) (169,217,978.64)
(280,172,548.66)
(27,688,452.18)
(32,698,538.41)
(60,386,990.59)
378,529,419.46
22,991,306.67
401,520,726.13
(81,353,633.58)
(81,353,633.58)
378,529,419.46
(58,362,326.91)
320,167,092.55

34. คดีความฟ้องร้อง
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ย่อยสองแห่ งถู ก บุค คลภายนอกฟ้ องละเมิ ดและเรี ยก
ค่าเสี ยหายจากสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้มี
คาสั่งให้เพิกถอนหมายบังคับคดี ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
โจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชาระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกจานวน
1.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริ ษ ทั ย่อยสองแห่ ง ได้ยื่นฎี ก าต่อศาล คดีอยู่ระหว่า ง
การพิจารณาของศาลซึ่ งยังไม่ทราบผลที่แน่ นอน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าเสี ยหายเพียงผูเ้ ดียวและได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดงั กล่าวไว้แล้วจานวน 1.54
ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) โดยเป็ นยอดหลังจากหักเงินที่จ่ายส่ วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
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82
35. รายการปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อน
กลุ่มบริ ษ ทั มีการปรับปรุ งงบการเงินปี ก่อน โดยการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จานวน 86.16 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ ในผลขาดทุนสะสมทางภาษีดงั กล่าว ซึ่ งแสดงผลกระทบได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนการ
ปรับปรุ งใหม่

งบการเงินรวม
ปรับปรุ งใหม่
เพิ่ม(ลด)

หลังการ
ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
383,794,053.02 (86,163,102.53)
297,630,950.49
กาไรสะสม
10,102,303,391.11 (86,163,102.53) 10,016,140,288.58
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
219,323,931.26 86,163,102.53
กาไรสาหรับปี
1,748,350,863.69 (86,163,102.53)
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
1.39
(0.06)

305,487,033.79
1,662,187,761.16
1.33
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
ปรับปรุ งใหม่
หลังการ
ปรับปรุ งใหม่
เพิ่ม(ลด)
ปรับปรุ งใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรสะสม

315,603,821.27 (86,163,102.53)
775,483,016.74 (86,163,102.53)

229,440,718.74
689,319,914.21

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
4,809,468.95 (86,163,102.53)
กาไรสาหรับปี
406,330,195.08 (86,163,102.53)
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.32
(0.06)

(81,353,633.58)
320,167,092.55
0.26

ร่ าง DRAFT
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83
36. รายการจัดประเภทงบการเงินปี ก่อน
รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ตามที่รายงานไปแล้ว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
หลังการ
จัดประเภทใหม่
เพิม่ (ลด)
จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
8,012,603,206.98 5,153,915.92 8,017,757,122.90
งานระหว่างเพาะปลูกต้นยางพารา
5,153,915.92 (5,153,915.92)
37. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิให้ออกงบการเงินแล้ว
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
DISCLOSURE

DESCRIPTION

PAGE NUMBER

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
Organizational profile
GRI 102-1

Name of the organization

8-9, 20-23

GRI 102-2

Activities, brands, products, and services

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

139

GRI 102-9

Supply chain

8-9

GRI 102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

GRI 102-11

Precautionary Principle or approach

GRI 102-12

External initiatives

149

GRI 102-13

Membership of associations

149

GRI 102-14

Statement from senior decision-maker

6-7

GRI 102-15

Key impacts, risks, and opportunities

116-118

8-9
8-9, 20-23
8-9
8-9, 66-67
27, 29
8-9, 20-23, 27, 139

24-25
116-118

Strategy

Ethics and integrity
GRI 102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

1, 145-147

GRI 102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

145-147

Governance structure

84-110

Governance
GRI 102-18

Stakeholder engagement
GRI 102-40

List of stakeholder groups

125-127

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

124-127

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

125-127

GRI 102-44

Key topics and concerns raised

125-128

139

Reporting practice
GRI 102-45

Entities included in the consolidated financial statements

GRI 102-46

Defining report content and topic Boundaries

124-128

GRI 102-47

List of material topics

125-128

GRI 102-50

Reporting period

4

GRI 102-51

Date of most recent report

4

GRI 102-52

Reporting cycle

4

GRI 102-53

Contact point for questions regarding the report

4

GRI 102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

4

GRI 102-55

GRI content index

4

246
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

PAGE NUMBER

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
GRI 103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

125-128

GRI 103-2

The management approach and its components

138, 152

Economic
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 201-1

Direct economic value generated and distributed

27

GRI 201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

GRI 201-4

Financial assistance received from government

116-118
14, 27

GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 205-1

Operations assessed for risks related to corruption

116-118

GRI 205-2

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

146

GRI 205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

146

GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
GRI 206-1

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices

145

Environmental
GRI 301: MATERIALS
GRI 301-1

Materials used by weight or volume

153

GRI 302: ENERGY
GRI 302-1

Energy consumption within the organization

151

GRI 302-4

Reduction of energy consumption

151

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
GRI 303-1

Interactions with water as a shared resource

GRI 303-3

Water withdrawal

150
150, 152

GRI 305: EMISSIONS
GRI 305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

152

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE
GRI 306-1

Water discharge by quality and destination

152

GRI 306-2

Waste by type and disposal method

152

GRI 306-3

Significant spills

152

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

145, 152

Social
GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 401-1

New employee hires and employee turnover

139

GRI 401-3

Parental leave

139

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 403-5

Worker training on occupational health and safety

GRI 403-9

Work-related injuries

142, 144
141
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

PAGE NUMBER

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 404-1

Average hours of training per year per employee

144

GRI 404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

144

GRI 406: NON-DISCRIMINATION
GRI 406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

138

GRI 408: CHILD LABOR
GRI 408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor

138

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR
GRI 409-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor

138

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
GRI 412-1

Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments

138

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 413-1

Operations with local community engagement, impact assessments,
and development programs

148-149

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 414-1

New suppliers that were screened using social criteria

138

GRI 414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

138

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
GRI 419-1

248

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area
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