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GOOD FOOD
GOOD CHICKEN
“อาหารที่ดี...คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี”
เพื่ อสุขภาพและความสุขของทุกคน เราจึงมุ่งมั่น ที่จะผลิตเนื้อไก่ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต
เพื่ อให้ม่ันใจว่าเนื้อไก่ของเราจะ สด สะอาด ปลอดภัย และอร่อยในทุกค�ำ

GOOD
BREEDER
เราคัดเลือกลูกไก่ปู่ย่าพั นธุ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง มีความเหมาะสม
ส�ำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อที่ดี โดยคัดเลือกจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของไก่ รวมถึงอัตราการแลกเนื้อที่ดี เติบโตเร็ว
และมีผลผลิตที่เหมาะสมในการแปรรูป

GOOD
CARE
เราให้ความส�ำคัญในกระบวนการดูแลไก่เนื้อ เพื่ อสะท้อนถึงเป้าหมายการเป็นผู้ผลิต
อาหารจากเนื้อไก่ที่มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของไก่เนื้อ โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์
และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรือน

GOOD FARM
MANAGEMENT
เรายึดหลักปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์มที่ดี ควบคู่ระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่เข้มงวด เพื่ อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

GOOD
ENVIRONMENT
ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ เพื่ อน�ำพาธุรกิจของเรา
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

GOOD
WORKPLACE
เรามุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย และมีรสชาติดีแก่ผู้บริโภค
ซึ่งส่งตรงจากแหล่งผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยอยู่เสมอ

GOOD
PEOPLE
เราจัดให้บุคลากรของเรามีความรู้ ทักษะ ทรัพยากร และวัฒนธรรม
การท�ำงาน เพื่ อแสวงหาความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ

GOOD
HEALTH
จากการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและความมุ่งมั่น สู่ทุกกระบวนการผลิตที่ดี
ท�ำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจ อร่อย และดีต่อสุขภาพ

GOOD
LIFE
เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นว่า เราสามารถยกระดับให้ทุกคน
มีชีวิตที่ดีข้ึนได้ด้วยอาหารจากเนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงดูด้วยความใส่ใจ

GOOD
COMMUNITY
เราสนับสนุนโอกาสในการท�ำงานร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ด้วยการร่วมกันพั ฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชน พร้อมทั้งท�ำความเข้าใจกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ควบคู่การพั ฒนาความสัมพั นธ์ที่ดีกับชุมชน

GOOD
PLANET
เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่ อโลกที่ดีกว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรามุ่งเน้นการผลิตอาหารจากเนื้อไก่ที่มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
อากาศ น�้ำ และผืนดิน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดการลดของเสีย
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
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VISION
จีเอฟพี ที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจรเพื่ อการส่งออก

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ
หรือ Integrated Annual Report เพื่อนำ�เสนอและสื่อสารถึงแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของบริษัทฯ นำ�เสนอข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และประเด็นที่เชื่อว่ามีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอ้า งอิงแนวทาง
Global Reporting Initiative Guidelines (GRI) ฉบับ GRI Standard ในหลัก
เกณฑ์แบบหลัก (Core) ซึ่งมีขอบเขตการรายงานข้อมูลเป็นรายปี ครอบคลุมตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงมีการเปิดเผยดัชนีชี้วัด
(GRI Content Index) ในส่วนท้ายรายงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยมีการจัดทำ�รายงานในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งแบบพิมพ์เป็นรูป
เล่มและแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th และสามารถติดต่อข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรสาร 0-2473-8398
อีเมล์ cs@gfpt.co.th

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

17

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

MISSION AND
STRATEGY

18

พั นธกิจและกลยุทธ์
พั นธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ
เพื่ อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์
เพื่ อการด�ำเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้
GRI 102-16
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1

คุณภาพอาหาร

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2

ความปลอดภัยอาหาร

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

3

นวัตกรรมอาหาร

พั ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน�ำเข้าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

4
5
6
7
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ความพึ งพอใจสู งสุ ด
ใส่ ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่ อความพึ งพอใจสู งสุ ด

กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู่การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

สั งคมและสิ่ งแวดล้อม

สร้างจิตส� ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม

กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันน�ำ
ไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ส่ งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นคงระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

พั นธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สร้างความสั มพั นธ์ที่ดีระหว่างพั นธมิตรในระยะยาว

กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ
เน้นการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
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CHAIRMAN
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2562 แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาพรวม
การส่งออกของประเทศจะต่�ำ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ แต่การทีอ่ ปุ สงค์ตอ่
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทั้งภายในและต่างประเทศขยายตัวได้ดีพอสมควร
ประกอบกับประสิทธิภาพการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่เกื้อหนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านพ้นปัญหาข้างต้นไปได้ด้วยดี
ผลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเผชิญกับการแข่งขันและอุปสรรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจะดำ�รงศักยภาพเช่นนี้ได้
ต่อไปนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการแข่งขัน
อย่างสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูดใจ และสอดคล้องกับ
รสนิยมที่หลากหลายของผู้บริโภคในตลาดต่างๆ ตลอดจนการ
ปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตเพื่อ
ให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ จาก
ศักยภาพการแข่งขันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า
ผลประกอบการในปีต่อๆ ไปจะประสบความสำ�เร็จไม่น้อยไปกว่า
ปีที่ผ่านมา
นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ยังมีนโยบายมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
โดยดำ�เนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) มาเป็นแนวทางหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน
แต่ละแห่งของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำ�
โครงการรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ของพนั ก งานในการใช้ พ ลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้กำ�หนดนโยบาย
Social Accountability ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
สากล กฎหมาย และจริยธรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งทำ�ให้เชื่อมั่นได้
ว่าบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียมกัน และไม่มีการเลือกปฏิบัติอีกด้วย

GRI 102-14

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ สำ�นึกในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือ
เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นสมาชิกของโครงการ
Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้า ในนามของประธานบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนต่อการบริหารงาน
ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน
ทุกฝ่าย ที่ร่วมกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ และกำ�ลังความคิด ทุ่มเทให้กับ
บริษัทฯ จนนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จอันน่าภูมิใจเช่นนี้ได้ ข้าพเจ้าหวัง
อย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การสนับสนุนและร่วมมือเต็มทีจ่ ากท่านทัง้ หลาย
ต่อไป เพือ่ สร้างพลังผลักดันให้บริษทั ฯ ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมัน่ คง

นายประสิ ทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ GRI 102-10
2524
• จดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทในนาม
“บริษัท เจเนอรัล
ฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย)
จ�ำกัด

2535
• เข้าจดทะเบียนเป็น

บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมี
ทุนจดทะเบียน 1,000
ล้านบาท

2546
• ลงทุน 99.99% ใน

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง
จ�ำกัด (ฟาร์มเลี้ยงไก่
ปู่ย่าพันธุ์)
• เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 1,400 ล้านบาท
และเพิ่มทุนเรียกช�ำระ
แล้วเป็น 1,253.82
ล้านบาท

2555
• เพิ่มทุนใน บริษัท

จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำนวน 903.56 ล้าน
บาท ในสัดส่วนเดิมที่
49.00%

2524

22

2532

2536

2551

2557

• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น

• ลงทุน 49.00% ใน

• ลงทุน 49.00% ใน

• บริษัท กรุงไทยอาหาร

“บริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด”

2534
• ขยายธุรกิจต้นน�้ำ

เน้นการเลี้ยงไก่แบบ
ครบวงจร โดยลงทุน
99.99% ใน บริษัท
ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด
(ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์) บริษัท เอ็ม.
เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด
(ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ)
และ บริษัท จีเอฟ
ฟูดส์ จ�ำกัด (โรงงาน
อาหารแปรรูป) และ
ลงทุน 65.00% ใน
บริษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จ�ำกัด (โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์)

บริษัท แมคคีย์
ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(โรงงานแปรรูปเนื้อ
ไก่และโรงงานอาหาร
แปรรูปปรุงสุก)

2537
• แปรสภาพจาก

“บริษัทจ�ำกัด” เป็น
“บริษัทมหาชนจ�ำกัด”

2545
• ลงทุนเพิ่มใน บริษัท

กรุงไทยอาหารสัตว์
จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้
มีสัดส่วนการถือหุ้น
เป็น 96.50%

2553
• แปลงราคาหุ้นที่ตรา

ไว้จากเดิมหุ้นละ
10 บาท เป็นหุ้นละ
1 บาท

สัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด
(มหาชน)
• บริษัท ฟาร์มกรุงไทย
จ�ำกัด ขยายฟาร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ
ท�ำให้มีก�ำลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ
15 ล้านตัวต่อปี
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2560
• บริษัท จีเอฟ ฟูดส์

2559
• บริษัท จีพี บรีดดิ้ง

จ�ำกัด ขยายฟาร์ม
เลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์
ท�ำให้มีก�ำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นประมาณ
8 แสนตัวต่อปี

จ�ำกัด เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น 160
ล้านบาท เพื่อขยาย
ก�ำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่
• บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สร้างโรงงานการผลิต
อาหารแปรรูป
ปรุงสุกแห่งใหม่

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
กลุม่ บริษทั GFPT มีแผนการขยายธุรกิจแบบ Organic Growth
โดยเน้นการขยายกำ�ลังการผลิตเนื้อไก่แปรรูปและการเลี้ยงไก่เนื้อ
ทั้งวงจร โดยเป็นการขยายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ� โดยเริ่มตั้งแต่การ
ขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มเลี้ยง
ไก่เนื้อ เพื่อเป็นรากฐานสำ�หรับการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยในอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัท GFPT มีโครงการก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปอาหารแห่งใหม่ บนพืน้ ทีก่ ว่า 700 ไร่ ทีต่ �ำ บลทุง่ ขวาง
จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่มีกำ�ลังการเชือด
ไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงงานแปรรูปปรุงสุกที่มีกำ�ลังการ
ผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค
และตลาดการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นไปตามนโยบายการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
มุ่ ง เน้ น กระบวนการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
คุณภาพดี มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร ได้ตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ มี
การเลี้ยงไก่ที่เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และมีความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

2561
• บริษัท เอ็ม.เค.เอส.

ฟาร์ม จ�ำกัด ขยาย
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
ท�ำให้มีก�ำลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ
11 ล้านตัวต่อปี

2562
• ทยอยลงทุนเพิ่มใน

บริษัท กรุงไทยอาหาร
จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2557-2562
ท�ำให้มีสัดส่วนเป็น
98.28%
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กระบวนการผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรของจีเอฟพี ที

Feed Mill

KT2

อาหารไกเนื้อ, อาหารไกพันธุ
(ไมมีปลาปนหร�อโปรตีนจากสัตว)

Farm

Primary Plants

MKS

GFPT

ฟารมไกเนื้อ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก

โรงงานอาหารสัตวสำหรับตลาดภายในประเทศไทย

KT1

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

FKT

ฟารมพอแมพันธุ

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ผูคาสงอาหารสัตว

GP

ฟารมปูยาพันธุ

GFN

โรงงานแปรรูปเนื้อไก
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GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-9

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2524
และจดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด ในปี 2537
มี ที่ ทำ � การสำ � นั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
1,400,000,000 บาท และมีทุนเรียกชำ�ระแล้ว 1,253,821,000 บาท
ประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยร้อยละ 85.36 และผูถ้ อื หุน้ สัญชาติ
อื่นๆ ร้อยละ 14.64 ซึ่งต่ำ�กว่าเกณฑ์อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่
กฎหมายกำ�หนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำ�ระแล้ว

Further & Food Plants

GFPT / GFF
โรงงานแปรรูปปรุงสุก /
โรงงานอาหารแปรรูป

McKey

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

Distribution

ตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑช�้นสวนไกสด
ผลิตภัณฑไสกรอกไก

ตลาดสงออก

ผลิตภัณฑไกสดแชแข็ง
ผลิตภัณฑไกแปรรูปปรุงสุก

ญี่ปุน
สหภาพยุโรป
ประเทศอื่นๆ

GFN

โรงงานแปรรูปปรุงสุก

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในความดูแลจำ�นวน 5,623 คน มี
พนักงานทั้งกลุ่มบริษัทจำ�นวน 13,023 คน สามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ในปี 2562 ถึง 16,864 ล้านบาท ด้วยการดำ�เนินธุรกิจหลัก
คือ การชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จากการชำ�แหละไก่ จำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ และของลูกค้า ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี
2562 บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000
ตันต่อปี และมีก�ำ ลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงาน
เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์การดำ�เนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย จำ�นวน 5
บริษัท และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 2 บริษัท รวมเรียก
ชื่อ “กลุ่มบริษัท GFPT” ซึ่งมีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร โดยมีขอบเขตของการดำ�เนินธุรกิจครอบคลุม
ตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สาย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สาย
ธุรกิจจำ�หน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวมเป็นลักษณะธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�สู่ปลายน้ำ� (Fully
Vertical Integrated Chicken Production) โดยมีการร่วมกัน
กำ�หนดนโยบายธุรกิจ ในการเป็นผู้นำ�ของอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้น
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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การประกอบธุรกิจ

BUSINESS
OPERATIONS
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี
2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียก
ชำ�ระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่ม ดำ�เนินธุรกิจหลัก คือ การชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง
และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการชำ�แหละ
ไก่ จำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้า
โดยจัดจำ�หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2562 บริษัทฯ
มีกำ�ลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และ
มีกำ�ลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่ง
เดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
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บริษทั GFPT และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั จีเอฟพีท”ี ) ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดำ�เนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจอาหาร
สัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อ
แม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจำ�หน่ายลูกไก่ สาย
ธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดำ�เนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที เป็นลักษณะต่อ
เนื่องครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การลงทุน 98.28% ในบริษัท
กรุงไทยอาหาร จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน
400 ล้านบาท บริษัท KT ดำ�เนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ำ� บริษัท KT จำ�หน่ายอาหารสัตว์บก
โดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบั บริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั MKS, บริษทั FKT
และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป สำ�หรับอาหารสัตว์น้ำ�
บริษัท KT จำ�หน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ�ทั่วไป ในปี 2562 บริษัท
KT มีกำ�ลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิต
อาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ� 2 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ มีกำ�ลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และ
เป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีกำ�ลัง
การผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็น
บุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษทั จีพี บรีดดิง้ จำ�กัด (“บริษทั
GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP ดำ�เนินธุรกิจ
ฟาร์มเลีย้ งไก่ปูย่ า่ พันธุ์ ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุเ์ นือ้ เพือ่ จำ�หน่ายให้กบั
บริษัท FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป ในปี 2562 บริษัท GP
มีกำ�ลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เท่ากับ 2.60 ล้านตัวต่อปี โดยมี
ฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำ�กัด
(“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท FKT
ดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
จากบริษัท GP เพื่อนำ�มาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อ จำ�หน่ายให้
กับบริษัท MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้นำ�
เข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่ จำ�หน่าย
ให้กับบริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไปที่ทำ�ฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ในปี 2562 บริษทั FKT มีก�ำ ลังการผลิตสำ�หรับลูกไก่พนั ธุเ์ นือ้ เท่ากับ
124 ล้านตัวต่อปี ส่วนกำ�ลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตัว

ต่อปี โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจำ�นวน 7 ฟาร์ม และฟาร์ม
เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่จำ�นวน 1 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำ�กัด
(“บริษัท MKS”) โดยมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท บริษัท MKS
ดำ�เนินธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่เนือ้ โดยรับซือ้ ลูกไก่เนือ้ ทัง้ หมดจากบริษทั
FKT นำ�มาเลี้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจำ�หน่ายไก่เนื้อ
ให้กับบริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) ในปี 2562
บริษัท MKS มีกำ�ลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 103 ล้านตัวต่อปี
จากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด 13 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำ�กัด (“บริษัท
GFF”) โดยมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท GFF ดำ�เนิน
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่ง
จำ�หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจำ�หน่ายผ่าน
ศูนย์จำ�หน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2562 บริษัท
GFF มีกำ�ลังการผลิตรวมเท่ากับ 37,800 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่
1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทุนจดทะเบียน 100
ล้านบาท บริษัท McKey ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และมีการ
จำ�หน่ายให้ร้านแมคโดนัลด์ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำ�ลังผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี
โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ชลบุรี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับ
ทางบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย)
จำ�กัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท
GFN ดำ�เนินธุรกิจชำ�แหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2562 มีกำ�ลังการ
ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีกำ�ลังการ
ผลิตไก่ปรุงสุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี สำ�หรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัด
แย้งกับทางบริษัทฯ
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
1) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
บริษัท/กิจการ

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีท่เี ริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

บมจ. จีเอฟพีที

สมุทรปราการ

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

ผลิตไก่ช�ำแหละ
ผลิตอาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม

ชลบุรี

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
2085(2)/2557
2083(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

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

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

1591(2)/2553
1187(2)/2553
62-0375-1-00-1-0

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

2556 - 2564
2562 - 2570
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1233(2)/2557
61-0732-1-00-1-0

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ และลูกไก่เนื้อ

2557 - 2565
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. จีเอฟ ฟูดส์

สมุทรปราการ

60-1254-0-00-1-2

กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ
สิ่งปรุงแต่งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2561 - 2569

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

2560 - 2568

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

ชลบุรี

2258(3)/2555
2225(3)/2557
59-1079-0-00-2-0
62-1027-1-00-1-0
62-1423-1-00-1-0

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
ส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2556 - 2564
2558 - 2566
2560 - 2568
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

2) ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)
บริษัท/กิจการ

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ชลบุรี

59-1125-0-00-2-0

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

ปีท่เี ริ่มต้น - ปีท่ส
ี ิ้นสุด

2562– 2563
(ต่ออายุทุก 1 ปี)

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

GRI 102-45

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บร�ษัท จ�เอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทยอย

บร�ษัทรวม

49.00%

98.28%

51.00%

บมจ. กรุงไทยอาหาร

51.00%

49.00%

99.99%
บจก. จ�พี บร�ดดิ้ง

99.99%
บจก. ฟารมกรุงไทย

99.99%
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%
บจก. จ�เอฟ ฟูดส

Keystone Foods Inc.

บจก. แมคคีย ฟูด เซอรว�สเซส
(ประเทศไทย)

บจก. จ�เอฟพีที นิช�เร
(ประเทศไทย)

Nichirei Foods Inc.
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ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

GFPT

KT

GP

FKT

บริษัท จีเอฟพี ที
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยอาหาร
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย
จ�ำกัด

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ ไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เนื้อไก่

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ เพือ่
และจ�ำหน่ายลูกไก่
ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อ
แม่พันธุ์เนื้อ

ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ พ ่ อ แม่ พัน ธุ ์
เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่
พันธุ์เนื้อและลูกไก่พันธุ์ไข่

ที่ต้ง
ั ส�ำนักงานใหญ่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

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

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

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่อยู่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9991
www.set.or.th/tsd

บริษัท ส�ำนักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ำกัด
ที่อยู่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2231 3980-7
www.amc-mri.com

ชื่อบริษัท

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

MKS

GFF

McKey

GFN

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟ ฟู ดส์ จ�ำกัด

บริษท
ั แมคคีย์ ฟู ด
้ เซอร์วส
ิ เซส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท จีเอฟพี ที นิชิเร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งส�ำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ไก่สดแช่แข็ง เนื้อไก่แปรรูป
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจาก
เนื้อไก่

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

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

77 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้างสูง
อ�ำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี 20190

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

0115536003282
0 2315 4763-4
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
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รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความส� ำเร็จ

1

2

1. รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2562 (Thailand Sustainability Investment: THSI)
2. รางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสั มพั นธ์ ประจ�ำปี 2562 (Outstanding Investor Relations Awards)
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ข้อมูลส� ำคัญทางการเงิน

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

รายได้จากการขายรวม

(ล้านบาท)

CAGR = 7%

20,000
15,000

12,472

14,214

15,370

16,692

17,829

16,467 16,693

16,928

16,647

16,864

2560

2561

2562

10,000
5,000
0

2553

2554

2555

รายได้แยกตามประเภท

2556

2558

2559

ส่งออกแยกตามประเทศ
สงออก

ส่งออกแยกตามประเภทสินค้า

อื่นๆ
จ�น

23%

76%

สหภาพยุโรป
และอังกฤษ

ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น

35%

39%

65%

30%

ไกปรุงสุก

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ*

(%)

ช�้นสวนไกสด

ญี่ปุน

8%

24%

ในประเทศ

2557

เงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผล

(%)

(%)

30.2%
9.8%
7.1%

16.4%

14.4%

22.9%

6.2%

14.3%

22.6%

2,778

2,383

2,420

1,662

1,038

1,195

0.30

0.30

0.25

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2559

2560

2561

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

กำไรขั้นตน (ลานบาท)

อัตรากำไรสุทธ� (%)

กำไรสุทธ� (ลานบาท)

อัตราการจายเง�นปนผล

เง�นปนผล (บาท/หุน)

* อัตราก�ำไร = (ก�ำไรสุทธิ / รายได้จากการขายรวม) x 100

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

(บาท/หุ้น)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ล้านบาท)

10.86
10.15
9.63

12,075

12,726

13,615

86.31

41.02

1.77

229.57

230.54

162.23

2560

2561

2562

2560*

2561

2562

2560

2561

2562

มูลคาตามบัญช�(บาท/หุน)

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

* มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2560 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2560

2561

2562

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

16,928

16,647

16,864

รายได้รวม (ล้านบาท)

17,247

16,944

17,134

กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)

2,778

2,383

2,420

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

2,052

1,379

1,540

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,662

1,038

1,195

กำ�ไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.33

0.83

0.95

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)

5,372

5,770

5,714

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

17,279

18,130

18,820

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)

2,975

2,988

1,937

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

5,205

5,403

5,205

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

12,075

12,726

13,615

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.81

1.93

2.95

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

16.41

14.32

14.35

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

9.94

5.86

6.47

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.43

0.42

0.38

ผลการดำ�เนินงานรวม

ฐานะการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
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โครงสร้างรายได้

GRI 102-6

INCOME
STRUCTURE
รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพี ที และบริษัทย่อย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
รวมจำ�นวน 16,863.74 ล้านบาท จากธุรกิจ
ชำ�แหละไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.69 ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์
คิดเป็นร้อยละ 18.81 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และจำ�หน่ายลูกไก่คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ
4.33 ตามลำ � ดั บ รายละเอี ย ดปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 เรื่องการ
เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพี ที และบริษัทย่อย ปี 2562

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 4.33%

อาหารสัตว

18.81

%

46.69

%

ฟารมเลี้ยงสัตว
และจำหนายลูกไก

30.17

%

ชำแหละไกและแปรรูป
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โครงสร้างรายได้ของจีเอฟพี ทีตามงบการเงินรวม

4.88

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

%

4.33

%

18.80

30.53

31.62

30.17

44.62

45.33

46.69

2560

2561

2562

%

ฟารมเลี้ยงสัตวและจำหนายลูกไก

%

19.97

%

อาหารสัตว

4.25

%

%

%

%

18.81

%

%

%

ชำแหละไกและแปรรูป

ตารางแสดงรายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพี ที และบริษัทย่อย
2560
สายธุรกิจ

ช�ำแหละไก่และแปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และจ�ำหน่ายลูกไก่

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

ด�ำเนินการโดย

การถือหุ้น

(%)

GFPT

2561

รายได้

%

7,554.13

(ล้านบาท)

2562

รายได้

%

44.62

7,545.44

(ล้านบาท)

รายได้

%

45.33

7,872.79

46.69

(ล้านบาท)

18

KT

98.28

3,379.98

19.97

3,129.01

18.80

3,171.95

18.81

FKT, GP,
MKS

99.99

5,167.70

30.53

5,264.13

31.62

5,088.53

30.17

KT

98.28

GFF

99.99

826.66

4.88

708.44

4.25

730.47

4.33

16,928.47

100.00

16,647.02

100.00

16,863.74

100.00

3
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานฉบับนี้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที
จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) GFPT และบริษัทย่อย (รวมเรียก
ว่า “กลุ่มบริษัท GFPT”) สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รวมถึงรายการที่สำ�คัญที่มีผลต่องบการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2562
กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธุ์
การเลี้ยงไก่เนื้อ การแปรรูปเนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท
และของลูกค้า เพื่อจัดจำ�หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั GFPT มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ โดย
เน้นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่
อาหารตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารให้กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้ความ
สำ�คัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่ง
เน้นนโยบายการเลีย้ งไก่ในฟาร์มของกลุม่ บริษทั เอง และการควบคุม
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดจากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยมีการทำ�สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบัน
การเงินหลายแห่ง
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายรวม

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการขายรวมในปี 2562 จำ � นวน
16,863.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
เพิ่มขึ้น 327.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561 นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้น 42.94
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 และรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป เพิ่มขึ้น 22.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11
อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลดลง 175.60
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ในปี 2562 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป ประกอบด้ ว ย
รายได้จากการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปและเนื้อไก่สด ส่งออกทางอ้อม
เนื้อไก่ตัดแต่ง และการขายชิ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2562
ธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรูปมีรายได้คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 46.69 ของรายได้
จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
จำ�นวน 7,872.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 327.35 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.34 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2561 จากปริมาณส่งออก
ทางอ้อมเนื้อไก่ตัดแต่งเพิ่มขึ้น และราคาขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศ
เพิ่มขึ้น

โดยรายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 46.69 ธุรกิจ
อาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 18.81 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.17 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ
4.33

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ ไก่แปรรูป
จำ�นวน 34,400 ตัน เพิ่มขึ้น 1,700 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20
จากปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็ง
ไปประเทศจีน
ธุรกิจอาหารสั ตว์

รายได้จากการขายรวมในปี 2562

16,864

ล้านบาท

รายได้จากการขายรวมในปี 2562

รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.81 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2562
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จำ�นวน 3,171.95 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 42.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
รายได้
(ลานบาท)

4.33%

4.33

%

18.81

%

18.81

%

30.17

46.69

%

%

46.69

%

2562

30.17

%

+327

17,000
ชำแหละไกและแปรรูป

16,500

ฟารมเลี้ยงสัตว
และจำหนายลูกไก

16,000

อาหารสัตว

+43

+22
-175

16,647

16,864

15,500

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

15,000
0
ป 2561

เนื้อไกแปรรูป

อาหารสัตว

อาหารแปรรูป

ฟารม

ป 2562
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รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้
จากการขายอาหารปลา เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จาก
การขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
จากราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 4.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จาก
ปริมาณขายอาหารสัตว์บกลดลง
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสั ตว์

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการ
ขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และมีรายได้จากการ
ขายลูกไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยง
สัตว์มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.17 ของรายได้จากการขาย
รวม ในปี 2562 กลุม่ บริษทั มีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์ จำ�นวน
5,088.53 ล้านบาท ลดลง 175.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.34
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
โดยรายได้จากการขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN ในปี 2562
ลดลงร้อยละ 9.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 จากปริมาณขาย
และราคาขายไก่เนื้อลดลง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก่ มาจากการขายสินค้า
ไส้กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ให้แก่ตลาดใน
ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.33 ของรายได้จากการขายรวม
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จำ�นวน 730.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.03 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากราคา
ขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561

ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้น
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2562 จำ�นวน 14,443.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี
2561 ในขณะที่กำ�ไรขั้นต้นในปี 2562 จำ�นวน 2,420.27 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 36.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 จากปี 2561
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
85.65 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 85.68 ในปี
2561 ในขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 14.35 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
14.32 ในปี 2561
ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
20%

3,000

18%

2,500

16%

2,000
16.4%

14%
12%

15.0%
14.0%

14.3%
14.3%

14.4%

1,000

12.2%

10%
0

1,500

500
2,493

2,003

2,502

2,778

2,383

2,420

2557

2558

2559

2560

2561

2562

อัตราสวนกำไรขั้นตน (%)

0

กำไรขั้นตน (ลานบาท)

รายได้อื่น
ในปี 2562 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวน 270.64 ล้านบาท
ลดลงจำ�นวน 26.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.83 จากปี 2561
โดยรายได้อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรับคืนภาษีม.19 ทวิลดลง
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของรายได้
จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.78 ในปี 2561
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จำ�นวน 1,406.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 34.55 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.52 จากปี 2561 โดยค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนจากไฟไหม้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 8.24 ในปี 2561

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้
กับสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมี
ต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน 79.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำ�นวน
0.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดย
อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของต้นทุนทางการเงินในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
2.32 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 2.29 ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้จากการ
ขาย คงที่จากปี 2561

ส่ วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในปี 2562 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจำ�นวนรวม 255.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำ�นวน 184.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 259.78 จากปี 2561
โดยกลุ่ ม บริ ษั ท มี ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรเพิ่ ม ขึ้ น จากบริ ษั ท แมคคี ย์ ฟู้ ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำ�กัด (McKey) มีส่วนแบ่งกำ�ไรจำ�นวน
253.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 111.29 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
78.31 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากกำ�ลังการผลิตไก่แปรรูป
ปรุงสุกที่เพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูปแห่งใหม่
นอกจากนี้ บริษทั จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จำ�กัด (GFN) ซึง่
มีสว่ นแบ่งกำ�ไรจำ�นวน 2.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 73.49 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.54 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากราคา
ขายชิ้นส่วนไก่ในประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำ�นวน 257.80
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 5.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 จำ�นวน 252.24
ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
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ก�ำไรก่อนหักค่าเสื่ อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี
และค่าตัดจำ�หน่าย จำ�นวน 2,859.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน
201.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 เมื่อเทียบกับปี 2561
จากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่ง
กำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ EBITDA Margin
ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 16.96 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ 15.97
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ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 1,195.45 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำ�นวน 157.48 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.17 จากปี 2561 ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ
จำ�นวน 1,037.97 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขาย
รวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 กำ�ไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
6.24 ในปี 2561
ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ *
* อัตราก�ำไรสุทธิ = (ก�ำไรสุทธิ / รายได้จากการขายรวม) x 100
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ
9.08 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 8.37 ในปี 2561 จากประสิทธิภาพ
ในการทำ�กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
ให้ เ กิ ด รายได้ ล ดลงเล็ ก น้ อ ย และมี ค วามเสี่ ย งลดลงเล็ ก น้ อ ย
จากปี 2561 ดังนี้ี
DuPont Analysis
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ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน
18,820.10 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 5,713.54
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 9,038.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.02 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,891.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.37
ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 538.29 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 638.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.39 ของสินทรัพย์รวม

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน
33.92 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 35.36 ล้านบาท ในปี 2561
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 3.95 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลี่ย 19 วัน ในปี 2562 ลดลงจาก 21 วัน ในปี 2561 อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2562 เท่ากับ 18.54 เท่า เพิ่มขึ้นจาก
17.11 เท่า ในปี 2561

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ ขึน้ 690.43 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.81 จากสิน้ ปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 590.91 ล้านบาท และ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 204.30 ล้านบาท ในปี 2562 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.47 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 5.86 ในปี 2561
ฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

20,000
17,500
15,000

1,937
2,988

5,713

5,770

หนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนของผูถือหุน

10,000
7,500
5,000

12,360

12,726

13,107

13,615

2,500
0

ป 2561

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน

3,268
2,416

12,500

สินทรัพยหมุนเว�ยน

18,130

ลานบาท

ป 2562

18,820

ลานบาท

สิ นค้าคงเหลือ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,716.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 188.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 จากปี
2561 จากวัตถุดิบและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ในปี 2562 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จำ�นวน 2.88 ล้านบาท และค่า
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิ้นปี จำ�นวน 12.02 ล้านบาท ซึ่งรวม
คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.40 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน
13,615.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 888.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.98 จากสิ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีกำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 882.04 ล้านบาท ทำ�ให้มูลค่าหุ้น
ทางบัญชีปี 2562 เท่ากับ 10.86 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
10.15 บาทต่อหุ้นในปี 2561
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน
5,205.05 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 1,937.02
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.21 ของหนี้สินรวม เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 2,594.40 ล้านบาท
หรื อคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 49.84 ของหนี้สิน รวม ภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงาน จำ�นวน 551.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.59 ของหนี้สินรวม รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า จำ�นวน
106.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของหนี้สินรวม และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 15.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.30 ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 198.42
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.67 จากสิ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561) จากการที่กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินลดลง จำ�นวน 550.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืม
ระยะยาวและระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เป็นการกู้ยืมในสกุลเงิน
บาทเท่านั้น ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่มี
ภาระดอกเบีย้ ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน
3,424.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.79 ของหนี้สินรวม
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวม
จำ�นวน 982.01 ล้านบาท ลดลง 161.40 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 14.12 จากปี 2561 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ในปี 2562 เท่ากับ 17.94 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 18.03 เท่า
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย ในปี 2562
ที่ 20 วัน คงที่จากปี 2561
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เง�นกูยืมระยะสั้น

830

เง�นกูยืมระยะยาว

2,594

สภาพคล่องและความเพี ยงพอ
ของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
การดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 2,013.25 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 464.79
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) ในปี 2562 อยู่ที่ 5 วัน ลดลงจาก 7 วันในปี 2561
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำ�นวน
1,757.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 382.82 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน
1,263.64 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์
จำ�นวน 609.78 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน
408.17 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 190.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จำ�นวน 313.41 ล้านบาท
ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 1,087.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
จำ�นวน 152.83 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.95 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.93 เท่า ในปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.99 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.72
เท่า ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.82
เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.83 เท่า ในปี 2561
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ระยะเวลาครบก�ำหนดหนี้ระยะสั้ น
ที่มีผลต่อสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียนจำ�นวน
รวม 1,937.02 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินจำ�นวน 830.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำ�นวน
982.01 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำ�นวน 125.01 ล้านบาท
สำ�หรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีทั้งที่เป็น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเงินกูร้ ะยะสัน้ และภาระดอกเบีย้ จ่ายนัน้ กลุม่ บริษทั
มีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชำ�ระ
คืนได้จากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน และเงินทุนหมุนเวียน
จากการดำ�เนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ
2.95 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ในระดับต่ำ�เพียง 0.25 เท่า
กลุ่มบริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่
ยังไม่ได้ใช้ ทั้งที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ�นวน 242.00 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต
จำ�นวน 7,461.58 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจำ�นวน 1,268.24 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็น
จำ�นวน 1,757.92 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน
1,263.64 ล้านบาท ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จำ�นวน
609.78 ล้านบาท
การลงทุนในปี 2562 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยเงิน
ลงทุนของกลุ่มบริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน เงิน
ทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว
ใน 3-5 ปี กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายกำ�ลังการผลิตไก่เนื้อทั้ง
วงจรอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการขยายการผลิตตัง้ แต่ตน้ น้�ำ เพือ่ เป็น
รากฐานสำ�หรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่
จะขยายกำ�ลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อวัน อีกทั้ง
กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่
โดยจะมีกำ�ลังการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้าง
โรงงานแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วยกำ�ลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่ง
ออกประมาณ 24,000 ตันต่อปี
โดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

กลุ่ ม บริ ษั ท มี เ สถี ย รภาพทางการเงิ น ที่ มั่ น คง ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) เท่ากับ 0.38 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.42 เท่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายลงทุน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน
3,424.40 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 3,440.00 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูใ่ นระดับต่�ำ 0.25 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.27 เท่า
ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

886

924

1,145

912

882

575

545

584

536

581

610

2557

2558

2559

2560

2561

2562

(ล้านบาท)

1,264

สินทรัพยถาวร

ไกพันธุ
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ภาระผูกพั นด้านหนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท
ภาระข้อผูกพั น

ระยะเวลาการช�ำระ

รวม
น้อยกว่า 1 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว

1 – 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

2,594.40

-

1,594.40

1,000.00

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�ำเนินการ

55.70

29.10

21.53

2.47

2.60

ภาระผูกพันด้านการซื้อ

5.16

0.69

4.47

-

-

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ

5.70

5.70

-

-

-

2,660.96

35.49

1,620.40

1,002.47

2.60

รวม

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท แบ่ ง ออกเป็ น 7 ด้ า น ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ ย ง
ด้านการดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง (รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ
หน้า 60) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ หน้า 120)

47

48

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
2560
ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

736.26

4.26

1,240.09

6.84

1,087.26

5.78

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,013.27

5.87

974.80

5.38

889.86

4.73

สินค้าคงเหลือ

3,608.19

20.88

3,527.98

19.46

3,716.83

19.75

14.10

0.08

27.15

0.15

19.60

0.10

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5,371.82

31.09

5,770.02

31.83

5,713.54

30.36

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,671.77

15.46

2,687.52

14.82

2,891.82

15.37

ไก่ปู่ย่าพันธุ์

110.82

0.64

104.49

0.58

99.90

0.53

ไก่พ่อแม่พันธุ์

366.22

2.12

396.12

2.18

438.39

2.33

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

354.07

2.05

349.77

1.93

346.91

1.84

8,017.76

46.40

8,447.16

46.59

9,038.06

48.02

297.63

1.72

275.85

1.52

180.28

0.96

89.31

0.52

98.73

0.55

111.20

0.59

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11,907.58

68.91

12,359.64

68.17

13,106.56

69.64

รวมสินทรัพย์

17,279.40

100.00

18,129.66

100.00

18,820.10

100.00

1,650.00

9.55

1,380.00

7.61

830.00

4.41

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

160.00

0.92

-

-

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

924.02

5.35

1,143.42

6.31

982.01

5.22

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�ำหนดรับรู้ในหนึ่งปี

9.17

0.05

9.17

0.05

9.17

0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

66.70

0.39

300.00

1.66

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

165.39

0.96

155.59

0.85

115.83

0.62

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,975.28

17.22

2,988.18

16.48

1,937.02

10.29

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1,700.00

9.84

1,760.00

9.71

2,594.40

13.79

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

384.97

2.23

520.12

2.87

551.45

2.93

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

125.10

0.72

115.93

0.64

106.76

0.57

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

19.23

0.11

19.24

0.10

15.43

0.08

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,229.30

12.90

2,415.29

13.32

3,268.03

17.36

รวมหนี้สิน

5,204.58

30.12

5,403.47

29.80

5,205.05

27.66

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

12,074.82

69.88

12,726.19

70.20

13,615.04

72.34

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

17,279.40

100.00

18,129.66

100.00

18,820.10

100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
2560
ล้านบาท

รายได้จากการขาย

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

16,928.47

98.15

16,647.02

98.25

16,863.74

98.42

318.24

1.85

296.85

1.75

270.64

1.58

รวมรายได้

17,246.71

100.00

16,943.87

100.00

17,134.38

100.00

ต้นทุนขาย

(14,150.92)

(84.18) (14,443.47)

(84.30)

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

(1,316.20)
(15,467.12)

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(82.05) (14,263.56)
(7.63)

(1,372.02)

(89.68) (15,635.58)

(8.10)

(1,406.57)

(8.21)

(92.28) (15,850.04)

(92.50)

272.02

1.58

71.13

0.42

255.90

1.49

2,051.61

11.90

1,379.42

8.14

1,540.24

8.99

ต้นทุนทางการเงิน

(74.36)

(0.43)

(78.74)

(0.46)

(79.39)

(0.46)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(305.49)

(1.77)

(252.24)

(1.49)

(257.80)

(1.50)

ก�ำไรหลังภาษีเงินได้

1,671.76

9.70

1,048.44

6.19

1,203.05

7.02

(9.57)

(0.06)

(10.47)

(0.06)

(7.60)

(0.04)

1,662.19

9.64

1,037.97

6.13

1,195.45

6.98

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรสุทธิ

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
2560

2561

2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2,455.45

2,478.04

2,013.25

(1,349.86)

(1,375.10)

(1,757.92)

(680.20)

(599.11)

(408.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

425.39

503.83

(152.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

310.87

736.26

1,240.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

736.26

1,240.09

1,087.26

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
2560

2561

2562

1.81

1.93

2.95

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.57

0.72

0.99

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)

0.80

0.83

0.82

17.78

17.11

18.54

20

21

19

70.75

66.25

69.01

5

5

5

20.43

18.03

17.94

18

20

20

8

7

5

อัตราก�ำไรขั้นต้น 11 (%)

16.41

14.32

14.35

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 12 (%)

12.12

8.29

9.13

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร 13 (%)

119.70

179.64

130.71

9.64

6.13

6.98

14.55

8.37

9.08

9.94

5.86

6.47

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)

24.86

18.97

19.62

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

1.03

0.96

0.93

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)

0.43

0.42

0.38

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)

0.30

0.27

0.25

22.22

23.09

19.27

0.19

0.24

0.25

117.46

81.13

N/A *

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)
2

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน)
Cash Cycle 10 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร

14

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)

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

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1)

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) /
หนี้สินหมุนเวียน

3)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

4)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)

5)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

6)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

7)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

8)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)

9)

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
11) อัตรากำ�ไรขั้นต้น = (กำ�ไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100
12) อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = (กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน /
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน) x 100
14) อัตรากำ�ไรสุทธิ = (กำ�ไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กำ�ไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (กำ�ไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((กำ�ไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) /
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย /
ส่วนของผู้ถือหุ้น
21) อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงาน
+ ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำ�เนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน /
(การจ่ายชำ�ระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
สถานการณ์ในปี 2562
ภาวะการผลิต

ในปี 2562 ประเทศผู้นำ�ในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถ
ขยายการผลิตเพิม่ ขึน้ โดยเป็นผลเนือ่ งมาจากความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เนื่องจาก
เนือ้ ไก่เป็นอาหารโปรตีนทีม่ รี าคาถูกและมีไขมันต่�ำ กว่า ประกอบกับ
ความต้องการบริโภคเนือ้ ไก่ในประเทศจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนเนือ้
สุกรที่มีปัญหาโรคระบาดจนอุปทานลดลงเป็นจำ�นวนมาก นอกจาก
นั้นความต้องการบริโภคที่ยังขยายตัวได้ดีในประเทศอินเดียและ
กลุ่มสหภาพยุโรปก็เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มประเทศเหล่านั้นเพิ่ม
การผลิตมากขึ้น และยังทำ�ให้เกิดความต้องการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อจากต่างประเทศด้วย
ในปี 2562 ปริ ม าณผลผลิ ต ไก่ เ นื้ อ รวมของโลกมี ป ระมาณ
99.571 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.19 โดยสหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วย
จีน บราซิล และสหภาพยุโรป ตามลำ�ดับ

1
2

1

ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนือ้ ในปี 2562 ได้ประมาณ 19.82
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.39 ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว 13.801 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 17.95 ส่วนบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับรอง
ลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 13.641 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ร้อยละ 2.10 ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่อันดับ 4 นั้น ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.63 คือ ผลิต
ได้ประมาณ 12.461 ล้านตัน
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 โดยคาดว่าปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ
1,684.262 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2.492 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2561 ราวร้อยละ 5.63 ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตลาดภายในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการจากประเทศ
จีนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อบริโภคทดแทนเนื้อสุกรที่ประสบปัญหาโรค
ระบาดร้ายแรง ประกอบกับการที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาด
ไข้หวัดนกทำ�ให้ตลาดส่งออกขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

USDA Publications; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October 10, 2019
รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2563, ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
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รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อในประเทศในปี 2562

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562

2,490,000

สหภาพยุโรป
ญี่ปุน

36.75%
49.36%

ปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อในปี 2562

1,684

13.89%
ตลาดอื่นๆ
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของโลกในปี 2562

สหรัฐอเมร�กา

ล้านตัว

19,823

จ�น

13,800

บราซ�ล

13,635

สหภาพยุโรป

มูลค่าการส่ งออกรวมในปี 2562

111,540

12,460

อินเดีย

4,902

รัสเซ�ย

ล้านบาท

4,740

เม็กซ�โก

3,600

ไทย

3,300

ตุรกี

2,300

อารเจนตินา

2,171

ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของไทยในปี 2562

+5.63%

ที่มา : USDA Publications; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October
10, 2019

ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย
ผลผลิต

ผลผลิต

เปลี่ยนแปลง

บริโภค

เปลี่ยนแปลง

2558

1,361.91

1,884,010

5.48

1,262,236

1.75

2559

1,460.67

1,990,162

5.63

1,300,053

3.00

2560

1,433.09

2,027,529

1.88

1,269,159

(2.38)

2561

1,594.47

2,356,121

16.21

1,516,693

19.50

2562 (E)

1,684.26

2,488,795

5.63

1,588,795

4.75

2563 (F)

1,801.80

2,696,468

8.34

1,696,468

6.78

ปี

53

(ล้านตัว)

(ตัน)

(ร้อยละ)

ที่มา : รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้ม ปี 2563, ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ปี 2562 เป็นค่าประมาณการ, ปี 2563 เป็นค่าพยากรณ์

(ตัน)

(ร้อยละ)

ตัน

54

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

แคนาดา
ปริมาณการส่ งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย
เติบโต

มากกว่า 3 เท่า

954,010 ตัน
ปี 2562

296,957 ตัน

ปี 2549 (หลังเหตุการณ์ไข้หวัดนก)

การส่ งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562

954,010

ตัน

ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกสดแชแข็ง
ตลาดสงออกผลิตภัณฑ
เนื้อไกปรุงสุก

ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ

อันดับ

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ในปี 2562
2

แม้ว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะ
ไม่สงู มากนัก ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นจากผลของการทีร่ าคาสินค้าเกษตรซึง่
เป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร แต่ปริมาณความ
ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศก็ยังสามารถปรับสูง
ขึ้นได้ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ใน
ประเทศประมาณ 1.592 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.75
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในประเทศที่
ยังเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูง
มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนื้อสุกร
นอกจากนั้นความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคจำ�นวนมากทำ�ให้มี
แนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ�
เช่น เนื้อไก่ มากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดซึ่ง
ส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบ และการเติบโตของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวก็มีส่วนช่วยทำ�ให้ปริมาณความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2563, ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
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เกาหลีเกาหลี
ใต ใต
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ญี่ปุน ญี่ปุน

กาตารกาตาร
บาหเรน
บาหเรน
คูเวต คูเวต
อังกฤษอังกฤษ
สหภาพยุ
สหภาพยุ
โรป โรป
สว�ตเซอร
สว�ตแเซอร
ลนดแลนด

จ�น จ�น
ฮองกงฮองกง
พมา พมา
ฟลิปปฟนลสิปปนส

โอมานโอมาน

กัมพูชกัา มพูชา

ศร�ลังกา
ศร�ลังกา
เนปาลเนปาล
สิงคโปร
สิงคโปร
มาเลเซ�มาเลเซ�
ย ย

แอฟร�กแอฟร�
าใต กาใต
ซาอุดิอซาอุ
าระเบี
ดิอาระเบี
ย ย

การส่ งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในปี 2562 มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 954,0103 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.93
และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมราว 111,5403 ล้านบาท อัตรา
การเพิม่ ขึน้ นีส้ งู ขึน้ ไม่มากเมือ่ เทียบกับอัตราเพิม่ ร้อยละ 11.33 ในปี
2561 เนื่องจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง ในขณะที่การ
ส่งออกไปญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข็งค่า
ของเงินบาทซึ่งทำ�ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันของเนื้อไก่จาก
ประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเช่น บราซิล นอกจากนั้น
ความไม่แน่นอนจากผลของการที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป
(BREXIT) ก็กระทบต่อการส่งออกไปยังตลาดสำ�คัญแห่งนั้นด้วย
ในด้านของตลาดส่งออกนั้น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ที่สำ�คัญที่สุด โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์
เนือ้ ไก่ไปยังญีป่ ุน่ ประมาณ 437,8193 ตัน ซึง่ ลดลงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 0.58 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนตลาดสหภาพยุโรปซึ่ง
เป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้น การส่งออกในปี 2562 มีปริมาณ
3

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic

ราว 320,4663 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.26 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปยังไม่ขยายโควตาการนำ�เข้าให้กับ
ประเทศไทยและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศยุโรปตะวันออก
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ว การส่งออกไปยังตลาดอืน่ ๆ เช่น
จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา เป็นต้น มีปริมาณการ
ส่งออกในปี 2562 ประมาณ 195,7253 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.94
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการยอมรับในมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากประเทศไทยและความเชื่ อ มั่ น ว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ปลอดจากไข้หวัดนก นอกจากนั้น การขยายตัวเพิ่มขึ้นของการส่ง
ออกไปประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทดแทนเนื้อสุกร
ที่อุปทานลดลงไปมากจากโรคระบาดก็มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้ตลาดส่ง
ออกนอกเหนือจากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปเติบโตได้ค่อนข้างมาก
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แนวโน้มปี 2563
ภาวะการผลิต

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปี 2562 โดยคาดว่ า ปริ ม าณการเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ จะมี ป ระมาณ
1,801.802 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิตราว 2.702 ล้านตัน เพิม่ ขึน้
จากปี 2562 ร้อยละ 6.98 เนื่องจากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะไม่สูงมากนักก็เพียงพอจะทำ�ให้การ
บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศขยายตัวได้พอสมควร นอกจาก
นั้ น ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากประเทศไทยใน
ตลาดต่างประเทศก็น่าจะทำ�ให้สามารถส่งออกได้ดีขึ้นด้วย อย่างไร
ก็ ตาม มี อุ ป สรรคและความเสี่ย งหลายประการที่อ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการผลิตและทำ�ให้ผลผลิตลดลงต่ำ�กว่าที่คาดหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาด
ต่างประเทศ นอกจากนั้นการที่เศรษฐกิจภายในอาจไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอและการแข็งค่าของเงินบาทก็อาจก่อให้เกิดผลทางลบต่อ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อได้

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยในตลาด
ต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 - 2563

13.89%
36.75%

20.52%

22.04%

33.59%

33.06%

อื่นๆ

สหภาพยุโรป

49.36%

45.89%

44.90%
ญี่ปุน

2561

2562(E)

2563(F)

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

ภาวะการตลาด

การคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563
จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปี 2562 แม้ว่าจะไม่สูงนัก แต่ก็น่าที่
จะทำ�ให้ตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ภายในประเทศสามารถเติบโต
ขึ้นได้พอสมควร ทั้งนี้ เพราะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่า
และราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนัน้ การขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็ทำ�ให้เกิด
ความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2563 จะมีปริมาณราว
1.702 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 8.34
ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2563
นั้น ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยคาดหมายว่าปริมาณ
ส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 จาก 954,0103 ตันในปี 2562 เป็น
ประมาณ 980,0003 ตัน ในปี 2563 ปัจจัยเกื้อหนุนให้การส่งออกยัง
คงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมาย
ว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนั้นการที่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จาก
ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารก็
ช่วยทำ�ให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2
3

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญและแนวโน้มปี 2563, ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร; http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
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มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยเปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
มูลคา : ลานบาท
120,000

109,165

102,573

100,000

95,875

82,117

78,977

80,000

120,000
86,000

88,914

70,944

70,885
60,000

111,540

62,171
55,429

52,734

54,952

40,000

34,000
29,423

20,000

0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

มูลคารวมของไกสดแชแข็งและไกแปรรูป

2562 (E)

มูลคาไกแปรรูป

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทย

2563 (F)

มูลคาไกสดแชแข็ง

ปริมาณ: ตัน มูลค่า: ล้านบาท

ไก่สดแช่แข็ง

ไก่แปรรูป

รวม

ปี
ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

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

325,312

30,768

566,842

78,397

892,154

109,165

2562 (E)

353,328

29,423

600,682

82,117

954,010

111,540

2563 (F)

360,000

34,000

620,000

86,000

980,000

120,000

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุ : ปี 2562 เป็นค่าประมาณการ, ปี 2563 เป็นค่าพยากรณ์
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ปัจจัยต่อการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2563 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลทั้งทางบวกและ
ทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่
ปัจจัยทางบวก

การที่ผู้ เลี้ ย งไก่ ใ นจีนขยายการผลิตได้ไม่เพีย งพอต่อความ
ต้องการจนต้องนำ�เข้าผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่จากประเทศไทยเพิม่ ขึน้
มากในปี 2562 นอกจากจะทำ�ให้โอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่ของไทยแจ่มใสขึ้นแล้ว ยังทำ�ให้หมดความกังวลเรื่อง
การแข่งขันจากจีนอีกด้วย
ถ้าหากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) เป็น
ไปได้ดว้ ยดี จะช่วยให้การส่งออกไก่แปรรูปของไทยซึง่ ถูกจำ�กัด
โดยโควตาของสหภาพยุโรปสามารถส่งออกไปยังอังกฤษได้
โดยไม่ถูกจำ�กัดด้วยโควตาของสหภาพยุโรป และยังทำ�ให้ไทย
สามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปภายใต้โควตา
ได้เพิ่มขึ้นด้วย
นโยบายด้ า นการนำ � เข้ า วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ข องรั ฐ บาลที่
ค่อนข้างชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ช่วยให้ผู้ทำ�ธุรกิจ
การเลี้ยงไก่เนื้อโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถ
คาดการณ์ แ ละวางแผนเกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก
และระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง ตลอด
จนความสามารถของผู้ ส่ ง ออกไทยในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรู ป จากเนื้ อ ไก่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้
บริโภคในต่างประเทศ นอกจากจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จาก
ประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งในตลาดญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุ โ รปซึ่ ง เป็ น ตลาดสำ � คั ญ และมี อำ � นาจซื้ อ สู ง แล้ ว ยั ง ทำ � ให้
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ
ได้ดีอีกด้วย

ปัจจัยทางลบ

ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในปี 2563 และ
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้าง ทำ�ให้ความได้เปรียบในการส่งออกลดลงเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง
การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ อาจส่งผลทางลบต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของ
เนื้อไก่ของไทยได้ เพราะการเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเพิ่ม
โควตานำ�เข้าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อ
ตกลงทีแ่ น่นอนได้ ทำ�ให้เป็นข้อจำ�กัดสำ�คัญต่อการขยายการส่ง
ออกไปยังสหภาพยุโรป
การแข่งขันจากประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บราซิล เวียดนาม และโปแลนด์ เป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ต่อการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากประเทศไทย
การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ
เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานี้ในประเทศไทยก็ตาม
แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้า
ระวังอย่างเข้มงวด
ภาวะโลกร้อนทีท่ �ำ ให้มโี อกาสจะเกิดภัยแล้งขึน้ ในภูมภิ าคต่างๆ
ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์สำ�คัญ
อาจส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ล ดลง ทำ � ให้ ร าคา
วัตถุดิบอาหารสัตว์และต้นทุนอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

59

60

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานและส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายขององค์กร โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำ�ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในทุกระดับ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานสามารถดำ�เนินงานได้อย่างประสบผลสำ�เร็จตามที่
วางแผนไว้

โครงสร้างการบริหารความเสี่ ยง
บริษัทฯ มีการกำ�หนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ดำ�เนินตาม
กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกรอบการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมิน
ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม สื่อสาร
อย่ างเป็ น ระบบต่ อเนื่ อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน โดยการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร ดำ�เนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษทั ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย กรอบการดำ�เนินงาน รวม
ทัง้ ติดตามให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความ
เสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำ�หน้าที่ติดตาม
การดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ�ทุกเดือนตามแนวนโยบาย และกรอบการ
ดำ�นินงานที่ได้รับจาก RMC

กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
บริษัทฯ ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมิน
ตนเอง (Risk and control self assessment หรือ RCSA) มีการ
ประเมินและจัดลำ�ดับความเสี่ยงโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk
Map) การติดตามการบริหารความเสี่ยงผ่านมาตรการจัดการความ
เสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator: KRI) สำ�หรับความเสี่ยงที่สำ�คัญ โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการ
2 ระดับควบคูก่ นั ระดับที่ 1 คือ การประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร
จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามและรายงาน
สถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริษัททุกไตรมาส ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยงาน
ก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทุกปัจจัย
จะมีผู้รับผิดชอบ หรือ เจ้าของความเสี่ยงที่จะกำ�หนดแผนจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความก้าวหน้า
ของแผนจัดการความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในวิถีดังกล่าวจะ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรใน
เชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่สำ�คัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อ
ให้บริษัทฯ สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกได้
ก่อนที่จะกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ กำ�หนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ไว้ทรี่ ะดับปานกลาง
และระดับน้อย ดังนั้น ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและระดับสูง
ต้องกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
ลงมาให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ สำ�หรับปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญทุกปัจจัย
จะมีการกำ�หนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator หรือ
KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยเสี่ยง
ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะ
ถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
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วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้า งวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความ
เสีย่ งในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม และนำ�แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมี
การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วย
งานและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-learning และการ
ฝึกอบรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ได้ว่าจ้าง
บุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้าง และผลักดันงานด้านบริหารความ
เสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริม
การสื่อสารและสร้างจิตสำ�นึกในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับ
พนักงานทุกระดับอย่างทัว่ ถึง อันจะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจด้าน
อาหาร การดำ�เนินงานรวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงที่หลากหลายในหลายปัจจัยเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้
แบ่งความเสี่ยงสำ�คัญและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงรวม 7
ด้าน ดังต่อไปนี้
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ความเสี่ ยงที่ส�ำคัญ และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
1.1

ความเสี่ ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูป

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

แม้ว่าในปี 2562 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไก่ของไทยยังดี
ต่อเนื่อง จากตลาดส่งออกไก่ โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีปัญหาสุกร
ขาดแคลน จากปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริการะบาดในสุกร (African
Swine Fever: ASF) ทำ�ให้หมูขาดแคลน ส่งผลให้ความต้องการ
บริโภคไก่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยในฐานะสินค้าทดแทน (substitute
goods) บริษัทฯ คาดว่าจีนจะเป็นตลาดส่งออกไก่ที่มีศักยภาพ
เติบโตสูงในระยะยาวของไทยได้ โดยปัจจุบัน GFPT ได้รับรอง 1
โรงงานเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และปัจจุบันโรงงานของ GFN ที่
GFPT ถือหุ้น 49% ก็ได้รับการรับรองเพิ่มเติม และเนื่องด้วย
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่แปรรูปมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้
มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม โดย
1. ติดตามสถานการณ์และคาดการณ์ราคาขายเป็นรายสัปดาห์
รวมถึงการวิเคราะห์ อุปสงค์/อุปทานในตลาด เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปรับวิธีการขายผลิตภัณฑ์ และหาทางลดผลกระทบใน
ระยะสั้นหากราคาขายผลิตภัณฑ์ตกต�่ำ

2. ติดตามสถานการณ์ยอดขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งวิเคราะห์ลูกค้าปัจจุบัน หากมียอดขายไม่เป็นไปตาม
แผนทีว่ างไว้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ จะสามารถรักษา
ฐานลูกค้าหลักไว้ได้ รวมถึงใช้การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(Customer Relationship Management: CRM) เพื่อรักษา
ความพึงพอใจของลูกค้าปัจจุบัน
3. กระจายความเสี่ยงโดยการขยายตลาดเพื่อให้มีการกระจาย
ตัวเพิ่มขึ้น โดยขยายฐานตลาดเข้าสู่ตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
(Potential Market) เพิ่ ม เติ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น ประเทศใน
ตะวันออกกลาง และประเทศในอเมริกาเหนือ เป็นต้น ซึ่งอาจ
จะพัฒนาสู่ตลาดหลักของบริษัทฯ ในอนาคตได้ เพื่อทดแทน
ตลาดที่บริษัทฯ อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไป

ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางด้านกำ�ไรและ
ยอดขายของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2

ความเสี่ ยงด้านการตลาด

การรักษารายได้ให้เติบโตอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง เป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ
ในสภาวการณ์ทตี่ ลาดมีความผันผวนจากความไม่สมดุลของอุปสงค์
และอุปทาน ปัจจัยด้านสงครามการค้า (Trade War) และปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitics) เป็นต้น โดยบริษัทฯ ถือว่า
การตลาดเป็นหัวใจในการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และเพิม่ ช่องทางให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้งา่ ย สะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปิดช่องทางการตลาด และการ
ขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถนำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
เช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E–Marketing), Social media ฯลฯ
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1.3

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

รู ปแบบการดำ � เนิน ชีวิตของผู้บริโภคในปัจ จุบันนั้นได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำ�คัญ
โดยต้องเร่งศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
(Consumer Behavior) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ (Need) และสร้างความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด
การบริหารความเสี่ ยง

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่า
เพิม่ (High Value Added Products and Services) อย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม มีหน่วยงาน
ที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น
จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อนำ�ผลการศึกษามา
ปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย
และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการ
ตลาด เพือ่ เสนอเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ ริโภค ซึง่ ระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้
บริษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทัง้ สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
1.4

ความเสี่ ยงด้านความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจโลก

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทาง
การเติบโตที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงจากปีทแี่ ล้ว จากเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน
จากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งสะท้อนผ่า นตัวเลขการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของหลายประเทศ
ที่ลดลงอย่างรุนแรง นอกจากนั้นเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญความ
ไม่แน่นอนในอีกหลายประเด็น เช่น ในเรื่องของ Brexit ที่จะทำ�ให้
เศรษฐกิจของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรเผชิญกับความผันผวน
เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว และการปรับค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าลง
รวมทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศต่างๆ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ใกล้ ชิ ด และจั ด ทำ � รายงานสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งในประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ไตรมาส ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
วิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบ
จากเหตุการณ์เสี่ยง บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าใหม่หรือสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
การเพิม่ การส่งออกไปยังประเทศทัง้ ในและนอกอาเซียนเพือ่ ทดแทน
เศรษฐกิ จ ในประเทศที่ ช ะลอตั ว รวมถึ ง การแสวงหาโอกาสใน
ต่างประเทศสำ�หรับการขยายการลงทุนในอนาคต
1.5

ความเสี่ ยงจากภาวการณ์ขาดแคลนนํ้า

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

บริษัทฯ มีแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อ
นำ�มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนาวิธกี าร
ระบบ หรือ เทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มี
การนำ�นํ้ากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) ประมาณ 6% ของ
น้ำ�เสียในแต่ละวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบ่อนํ้าบาดาลเพื่อสำ�รอง
นํ้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำ�บาดาล
จากสำ�นักควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล เพื่อ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

63

64

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

2. ความเสี่ ยงด้านการด�ำเนินงาน
2.1

ความเสี่ ยงด้านทรัพยากรบุคคล

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้น
ยากกว่า บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากบุคลากร
ที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ ยง

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการขยายธุรกิจของ
องค์กร บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดง
ความสามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในสายงานต่างๆ
พร้อมทั้งผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการธำ�รงรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะ
ยาว เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน และการขยายตัวทาง
ธุรกิจต่อไป
2.2

ความเสี่ ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหาร

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำ�คัญ ในเรื่องความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเชื่อมั่นของผู้
บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง
จากความเสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้
ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือ ระบบการจัด
เก็บสินค้าจนถึงผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้
มีกระบวนการทำ�งานที่มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ จะได้
บริโภคสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ ยง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความ
สำ�คัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้นำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการ
ผลิตได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้ง
ระบบ ในกรณีทีต่ รวจพบสิง่ ผิดปกติในระหว่างการดำ�เนินการ ดังนัน้
จึงสามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้
ทุกขั้นตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่นำ�มาใช้
ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
หีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผูบ้ ริโภค ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ มีการจัดการให้มกี ารตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณี
ที่จำ�เป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและลูกค้า
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็น
ได้ว่าบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ
มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่ เป็นเครือ่ ง
ยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด
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2.3

ความเสี่ ยงจากการเกิดโรคระบาดในสั ตว์

การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะ
ไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก
ที่ระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อย่างมีนัยสำ�คัญ ที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อไก่ได้ และหากโรค
ระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายการ
ส่งออกระหว่างประเทศที่ถูกจำ�กัดสิทธิ ทำ�ให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดย
การปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรง
เรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้
นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ ระบบสุขาภิบาล
และการดำ�เนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้ง
มีมาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเรื่องของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับฟาร์มไก่
พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้
มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การระบาดของโรคให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหา
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการจัดทำ�การเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่
ให้เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อม ซึง่ เป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความ
สามารถในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน สำ�หรับ
สถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ทำ�ให้บริษัทฯ
ไม่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์ดังกล่าวได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่
แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้นำ�เข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีก
จากประเทศไทย ทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม
การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.4

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคา วัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตอาหารสั ตว์

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

บริษทั ฯ มีหน่วยงานกลางทีม่ คี วามชำ�นาญในการจัดซือ้ วัตถุดบิ
เหล่า นี้โ ดยเฉพาะ เพื่อทำ� การติด ตามข่ า วสารที่เกี่ย วข้องอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบ
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น
บริษทั ฯ ได้จดั สร้างสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีขนาด
ใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มี
การคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มี
คุณภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิต และศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รองรับวัตถุดบิ ทีม่ คี วามหลากหลาย
มากขึน้ รวมถึงมีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ สำ�หรับ
ราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหาร
สัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดย
การขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจำ�หน่าย ทำ�ให้การ
ขอปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้น
ของราคาวัตถุดิบ
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2.5

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาสิ นค้า
โภคภัณฑ์

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดย
มีสินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยราคา
ของสินค้าเหล่านี้ ถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วย
กำ�ลังซื้อ ความเชื่อมั่น รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งหาก
ปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคา
สินค้าปรับตัวลดลงต่ำ�กว่าราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้
ของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามสำ�หรับราคาลูกไก่
มีชีวิต เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและ
การควบคุมของบริษัทฯ ได้
2.6

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมัน
เชื้อเพลิง

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่าง
มาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะความผันผวนของ
ราคาน้ำ�มันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิต และต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปร ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�มัน
เชื้อเพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์
1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่ม
บริษัทลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่ง
อาหารไก่ จ ากโรงงานอาหารสั ต ว์ จ ากเดิ ม ที่ อ.พระสมุ ท รเจดี ย์
จ.สมุ ท รปราการ ไปยั ง ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ จั ง หวั ด
ชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการ
ขนส่งได้เป็นอย่างมาก

2.7

ความเสี่ ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คัญอย่าง
หนึ่งในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
บริษทั ฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริตคอร์รปั ชันก่อให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดมาตรการป้องกัน และ
ระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันนั้นยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ได้ให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความระมัดระวัง
พัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ
อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธี
การปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการ
สูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหล
ของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น
สมาชิ ก ของโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition: CAC ตั้งแต่ปี
2560 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ภายในบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้
เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการทำ�งาน การแบ่งแยกหน้าที่
และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนทำ�ให้เกิดปัญหา
รอยต่อการทำ�งาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องจิตสำ�นึกการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการปฏิเสธเรื่อง
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น สร้า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่ อ ปฏิ บั ติ
การเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ช่องทางศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้
ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการ
ส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่าง
จริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและมี
ความยุติธรรม มีการกำ�หนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระทำ�การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน
3.1

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งเป็ น ความเสี่ ย งสำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อกิจการทุกกิจการได้ หากกิจการประสบปัญหาในการจัดหา
เงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในกิจการ หรือ ต้นทุนในการ
จัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ซึง่ ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นธุรกิจ
ที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่าง
รุนแรง อาจทำ�ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ อันจะส่ง
ผลให้ขาดความต่อเนื่องของการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการจัดวางระบบที่เหมาะสมจึงมี
ความสำ�คัญยิ่งต่อบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ ยง

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

3.2

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในบริ บ ทของเศรษฐกิ จ โลกที่ ผั น ผวนยากจะคาดเดา ในปี
2562 เงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 7-8% เมื่อเทียบกับ USD จาก
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นสำ�คัญ เช่น การเปลี่ยนทิศทาง
การดำ�เนินนโยบายการเงินของ FED และสงครามการค้าที่ส่งผล
กระทบที่ชัดขึ้น โดยเฉพาะต่อการลงทุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยใน
ประเทศ ส่วนแรกคือ ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมาก ทำ�ให้
เงินบาทแข็งค่าขึน้ ส่วนที่ 2 มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทยสูงขึน้
และเมื่อมองไปในอนาคต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มี
แนวโน้มลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้น เพราะปัจจัยสำ�คัญที่กำ�หนดค่าเงิน
บาทมาจากต่างประเทศ เช่น จากสหรัฐอเมริกา หรือ จาก Brexit
ในยุโรป บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งกำ�ไรในอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่
เป็นการส่งออกและการนำ�เข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใน
ด้านของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่
ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท และในด้านการนำ�เข้าวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการนำ�เข้า
เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ ยง

บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน โดยมีนโยบายทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง
สำ�หรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังทำ�ให้บริษัทฯ
ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน ช่วยให้การกำ�หนด
ราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับ
หนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกำ�ไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจาก
นี้การที่บริษัทฯ มีทั้งการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเดียวกัน เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedge) บางส่วน ถ้ามีส่วนต่างเกิดขึ้นก็จะทำ� Forward
Contract ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนลงได้ในระดับหนึ่ง และบริษัทฯ มีการกำ�หนดเพดาน
การรับความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดานความ
เสี่ยงเป็นค่าการคำ�นวณทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk บริษัทฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจ
และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบีย้ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3.3

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อ
เนื่องทำ�ให้ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ โดยการ
กู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อช่วย
ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถบริ ห ารต้ น ทุ น อั ต ราดอกเบี้ ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น
บริษัทฯ จึงมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
จ่ายหลากหลายวิธี
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานติดตาม
สภาวะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ำ�เสมอ และได้ทำ�การบริหารให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ ตลอดมา นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายรักษา
สัดส่วนโครงสร้างหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหนี้สินที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวะความต้องการใช้เงินทุน รวมทั้งสภาวะและแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ มีการพิจารณาใช้
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
เช่น สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในขณะใดขณะหนึง่ เพือ่ ช่วยลดต้นทุน และความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ

4. ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น
การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและชื่อเสียง บริษัทฯ มีการ
ดำ�เนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบกำ�แพงภาษีศุลกากร
ได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้นำ�
เข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น
เช่น การกำ�หนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย รวม
ทั้งการกำ�หนดมาตรฐานการนำ�เข้าให้สูงขึ้น การที่จะเปิดตลาด
ใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทำ�ได้
ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ
มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสตั ว์ของแต่ละประเทศไว้
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการ
ผลิต ยอดขายและความสามารถในการทำ�กำ�ไรในอนาคตของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ ยง

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่
จะดำ�เนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานการ
กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance) และเนือ่ งจากบริษทั ฯ
ประกอบด้วย บริษัทย่อยหลายบริษัท จึงมีการกำ�หนดตัวแทน
ของแต่ละบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่รวบรวมและจัดทำ�รายงานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ เพือ่ ใช้สอบทานการดำ�เนินธุรกิจ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำ� หนดไว้และเพื่อป้องกัน
การกระทำ�ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา ทั้งนี้
หน่วยงาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและรายงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่ า งมีประสิท ธิภาพและ
เหมาะสมกับบริษัทฯ
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5. ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
และภาพลักษณ์
เป็นที่ทราบกันดีว่าความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์ กรเป็ นความเสี่ย งที่สำ�คัญ สามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว
รุนแรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็นตัว
เงินได้ และภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้า
และบริการให้แก่บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการจากบริษัทฯ และ
เป็ นปั จจั ย หนึ่ ง ที่ มี ความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ ขององค์กร หาก
บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความ
เป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียลดความเชื่อถือและไว้วางใจ
ในองค์กร นอกจากนั้น ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกเหนือ
จากการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนัก
และให้ความสำ�คัญของชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กรมาโดย
ตลอด โดยคำ�นึงและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
การบริหารความเสี่ ยง

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด้ า นชื่ อ เสี ย ง และภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
บริษทั ฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม
โดยเน้นให้ความสำ�คัญกับจรรยาบรรณ บทบาท และหน้าที่ ตลอด
จนสิทธิ เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับอย่างถูกต้อง
เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำ�นึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพืน้ ฐานทาง
จริยธรรม เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง
เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำ�เนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ที่ประสบความ
สำ�เร็จอย่างยั่งยืน

6. ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้น
ในบริษัทจำ�นวน 666,104,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.13 ของ
จำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทำ�ให้กลุม่ ตระกูล
ศิรมิ งคลเกษม สามารถควบคุมมติทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษทั ฯ กำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ ได้ให้คำ�ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส
และยุติธรรม โดยที่ผู้มีอำ�นาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละผลการกระทำ � ของตนต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียกับบริษทั ฯ ทุกราย รวมถึงผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้
ตลอดจนประชาชน
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7. ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำ�คัญ บริษัทฯ ยังให้
ความสำ�คัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าว
จะยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ มี นั ย สำ � คั ญ แต่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพบว่า บริษัทฯ
อาจมี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งความเสี่ ย งจากภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
(Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Extreme Weather Events) รายละเอียดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับบริษัท และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
7.1

ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลาก
หลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำ�เนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทฯ
จะถูกผู้ไม่หวังดีรุกราน โดยเริ่มจากมีนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผน
สำ�รองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยง
การล้ ม เหลวของระบบ โดยสำ � รองระบบเครื อ ข่ า ย (Network)
และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำ�งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทฯ มีมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้สิทธิ์ตามกำ�หนดระยะ
เวลา การสำ�รองข้อมูลและการออกแบบการกู้คืนข้อมูลจากเหตุ

ขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความ
ตระหนักรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการ
จัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูก
คุกคามทางไซเบอร์
7.2

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล

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

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำ�มาพัฒนาการทำ�งาน
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน อาทิ การนำ�เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพือ่ หาสิง่ ทีจ่ ะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า และเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation)
และเน้นการบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจสูงสุด รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างความเข้าใจ และการปรับ
วิถีการทำ�งาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อย่างเต็มที่และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อรักษา หรือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทฯ
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7.3

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อันเนือ่ งมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันนำ�ไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น้ำ�ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบและระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ดำ�เนินการเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ทีเ่ ปลีย่ นแปลงของโลกนี้
จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ ยง

บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนสำ�รองในการดำ�เนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีตา่ งๆ ตามแผนแม่บทการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการกำ�หนดผู้ดำ�เนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ดำ�เนินการ
ติดตามข้อมูลและสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ
รายงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการ
รับมือและการปรับปรุงพัฒนาแผนสำ�รองอย่างต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตกลงเข้าทำ�รายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี โดยผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำ � หนด
ของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำ�หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำ�
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ฝา่ ยจัดการมีอ�ำ นาจเข้าทำ�รายการ
ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถทำ�ธุรกรรม
ดังกล่าว ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันนัน้ บริษทั ฯ จะ
ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำ�รายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ
กำ�หนดอำ�นาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำ�หนด นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบทาน การทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
รวมเป็นสำ�คัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี
2562 นั้น เป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่ง
ได้ผ่านการอนุมัติจากการฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อน
ทำ�รายการ ทั้งนี้ สำ�หรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง มีรายการ
ระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำ�
หน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็นไป
ในทางการค้าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่
ดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคำ�นึงถึง
ความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะ
ต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำ�รายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 5. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพั นธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีส้ินสุด
31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีส้ินสุด
31 ธันวาคม 2561

(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

537.98
673.10
0.60
23.89
17.82
41.71

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ /
เงื่อนไขการก�ำหนดราคา

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ขาย
2. ซื้อ
3. รายได้คา่ เช่า
4. รายได้อื่น
5. ค่าเช่า
6. ค่าใช้จา่ ย

0.66
7.92
2.19

478.73
771.72
0.60
26.25
22.02
22.65

0.93
7.92
2.16

เป็นบริษัทที่ขายไก่เนื้อ / ก�ำหนดราคา
ตามสัญญา โดยอิงราคาตลาด
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าส�ำนักงาน /
ก�ำหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ
โดยอิงราคาตลาด

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด /
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

1.15

2.65

1.12

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

1. ค่าเช่า

-

0.48

-

0.48 เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน
เพื่อท�ำฟาร์มเลี้ยงไก่ / ก�ำหนดราคา
ตามสัญญาที่ตกลง

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จ�ำกัด / 1. ขาย
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ซื้อ
3. รายได้อื่น

-

27.49
1,918.34
15.14

-

20.46 เป็นบริษัทที่มีความช�ำนาญด้านการ
2,237.37 จัดหาวัตถุดิบข้าวโพดในการผลิตอาหาร
6.47 สัตว์ / ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

5. บริษทั เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จ�ำกัด / 1. รายได้อื่น
มีผู้บริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จา่ ย

2.40
0.36
0.07

2.40
0.36
0.07

1.47
0.36
0.07

2.62 เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง / ก�ำหนดราคาตามสัญญาที่
ตกลง

1.47 เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่พัก /
0.36 ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด
0.07

6. Nichirei Food Inc. /
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

790.93
-

790.93
-

1,133.11
0.21

1,133.11 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่แปรรูป /
0.21 ก�ำหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

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

1. ขาย

915.00

915.00

888.71

888.71 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่แปรรูป /
ก�ำหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

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

1. ขาย
2. รายได้อื่น

2.31
0.30

2.31
0.30

1.73
-

1.73 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่ /
- ก�ำหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

9. MCKEY FOODS (CHINA)

1. ขาย

54.88

54.88

7.50

7.50 เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่แปรรูป /
ก�ำหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

10. MCKEY KOREA LLC

1. ขาย

4.16

4.16

-

- เป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าเนื้อไก่แปรรูป /
ก�ำหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้น
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย

54.64

96.10

44.74

91.24 เป็นวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการให้กับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงินครบก�ำหนดช�ำระภายในปี 2564,
2565 และ 2567 คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 - 5.50 ต่อปี
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โครงสร้างการถือหุ้น

GRI 102-5

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

นักลงทุนรายยอย
ตางประเทศ 1%

กลุ่มอุตสาหกรรม

นักลงทุน
สถาบันตางประเทศ
นักลงทุน
สถาบันภายในประเทศ

ทุนจดทะเบียน

14

เรียกช�ำระแล้ว

%

10

กลุมตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

%

53

%

22

หุ้นสามัญ

:
:
:
:

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น
(1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น)

มูลค่าตลาด

: 15.05 พันล้านบาท
ร้อยละถือหุ้นโดยต่างด้าว : 14.64% (≤49.00%)

%

นักลงทุนรายยอยไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

อันดับ

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

1.

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1)

666,104,940

53.13%

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

85,599,199

6.83%

3.

NICHIREI FOODS INC.

56,716,050

4.52%

4.

น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย

40,000,000

3.19%

5.

STATE STREET EUROPE LIMITED

23,708,037

1.89%

6.

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย

20,400,000

1.63%

7.

นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล

20,000,000

1.60%

8.

นายก้องภพ ลิมทรง

20,000,000

1.60%

9.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

15,910,200

1.27%

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

10,013,480

0.80%

958,451,906

76.44%

10.

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
หมายเหตุ:

(1)

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�ำนวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�ำหนดลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�ำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247)
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

อันดับ

1.
2.
3.

นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์
รวม

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

33,800,000
30,349,500
4,134,080
68,283,580

สัดส่วนการถือหุ้น

2.70%
2.42%
0.33%
5.45%

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
อันดับ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

33,800,000
30,349,500
4,134,080
2,550,400
10,100,000
59,901,080
1,193,930
38,707,200
37,400,000
37,400,000
37,583,000
37,400,000
35,939,000
35,350,000
36,375,300
60,000,000
53,000,000
60,000,000
12,230,410
12,335,910
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,149,930
5,105,000
5,100,000
200
666,104,940

2.70%
2.42%
0.33%
0.20%
0.81%
4.78%
0.10%
3.09%
2.98%
2.98%
3.00%
2.98%
2.87%
2.82%
2.90%
4.79%
4.23%
4.79%
0.98%
0.98%
0.40%
0.40%
0.40%
0.41%
0.41%
0.41%
0.00%
53.13%

* บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักเงินสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ
2557

2558

2559

2560

2561

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)

0.61

(0.17)

0.41

0.26

0.31

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

0.40

0.25

0.30

0.30

0.25

65.63

N/A(1)

73.38

117.48

81.14

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%)
หมายเหตุ:

(1)

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�ำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จึงไม่สามารถค�ำนวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำ�รองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติ และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และ
สภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�แต่อย่างใด โดยในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีรายได้
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจำ�นวน 49.00 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน 9

1

กรรมการผูจัดการ

(ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส2

สายงานการเง�น

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

สายงานบร�หาร

3

(รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

ฝายการเง�น

ฝายบัญช� (ผูจัดการอาวุโสฝายบัญช�)
ฝายธุรการ

สายงานจัดซ�้อไกเนื้อ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานจัดซ�้อไกเนื้อ)

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายจัดซ�้อไกเนื้อ

ฝายหองปฏิบัติการ

สายงานนักลงทุนสัมพันธ

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

(รองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

สายงานการผลิตและการตลาด

(รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการตลาด)

7

ฝายความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

5

10

ฝายขายภายในประเทศ

(รักษาการผูอำนวยการฝายขายภายในประเทศ)

ฝายสารสนเทศ

4

(รองกรรมการผูจัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ)

2

ฝายโรงงาน

2

(ผูอำนวยการฝายโรงงาน)

8

ฝายผลิตไกชำแหละ

ฝายขายตางประเทศ

(ผูอำนวยการฝายขายตางประเทศ)

ฝายแปรรูป
ฝายผลิตภัณฑอาหาร
ฝายวางแผน
ฝายคลังสินคา
ฝายพัสดุ

ฝายจัดซ�้อทั่วไป

ฝายประกันคุณภาพ

ฝายจัดซ�้อระวางสินคา

ฝายซอมบำรุง

ฝายพัฒนาระบบงาน ERP
6

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

* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 81

ฝายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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การจัดการ
ในปี 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
3) ผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 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)
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 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 พิ จารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 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

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

5.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:

นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 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
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 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

3. ผู้บริหาร*
ในปี 2562 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีจำ�นวน 10 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.

นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

10.

น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:

* นิยามผู้บริหารของบริษัทฯ ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่ายบัญชี จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพี ที จ�ำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

จ�ำนวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 28 ธ.ค. 2561

ณ 30 ธ.ค. 2562

ทางตรง

ทางอ้อม

ทางตรง

ทางอ้อม

เพิ่ มขึ้น /
ลดลง

%การถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

-

33,800,000

-

+800,000

2.70%

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.00%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

2,500,000

-

2,550,400

-

+50,400

0.20%

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,801,080

-

59,901,080

-

+100,000

4.78%

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

-

-

-

-

-

-

15. นายธีระศักดิ์

เปี่ยมสุภัคพงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.00%

16. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

-

220,929,590

-

221,879,990

-

+950,400

17.70%

รวม
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายประสิ ทธิ์ ศิริมงคลเกษม

อายุ: 79 ปี

BOD

•

*

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

มัธยมปลาย
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. ประธานกรรมการ บจก. 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

33,800,000 หุ้น หรือ 2.70% (ณ 30 ธ.ค. 2562)
ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

หมายเหตุ:

*

BOD
AC
NRGC
RMC
EC

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

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

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชัย
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

อายุ: 70 ปี

BOD

•
•

EC

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

อายุ: 68 ปี

มัธยมปลาย
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

BOD

•
•
•

NRGC EC

*

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

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

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. 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

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

30,349,500 หุ้น หรือ 2.42% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

4,134,080 หุ้น หรือ 0.33% (ณ 30 ธ.ค. 2562)

ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

น้องชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)

อบรมสั มมนาในปี 2562

อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

TLCA CFO Professional Development Program
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4. นพ.สาธิต กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล

อายุ: 67 ปี

AC

•
•

* NRGC *
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•
•

อายุ: 56 ปี

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
- ไม่มี นิติบุคคลอื่น
1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี ปีท่ีเริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (22 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

AC

•
•

NRGC

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•
•

•

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
- ไม่มี นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น
การถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุ้น หรือ 0.00% (ณ 30 ธ.ค. 2562)
ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (15 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

6. นายธนาธิป พิ เชษฐวณิชย์โชค

7 นางสมสิ ริ อิงโพธิ์ชัย

อายุ: 55 ปี

AC

•
•

NRGC

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•
•
•

อายุ: 72 ปี

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

BOD

•

EC

กรรมการบริษัท

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

ประถมศึกษา
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (12 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

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

2,550,400 หุ้น หรือ 0.20% (ณ 30 ธ.ค. 2562)
ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (28 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -
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8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

9. นายสุ จิน ศิริมงคลเกษม

อายุ: 62 ปี

อายุ: 49 ปี

BOD

BOD

•

กรรมการบริษัท

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

•
•

NRGC RMC

EC

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

การศึกษา / การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
•
•

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

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�ำงาน / ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�ำเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์
บมจ. กรุงไทยอาหาร

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
บมจ. กรุงไทยอาหาร

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

10,100,000 หุ้น หรือ 0.81% (ณ 30 ธ.ค. 2562)
ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

น้องสาว นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ปีท่ีเริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (17 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

59,901,080 หุ้น หรือ 4.78% (ณ 30 ธ.ค. 2562)
ความสั มพั นธ์ทางครอบครัว

หลานชาย นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ปีที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบัน (17 ปี)
อบรมสั มมนาในปี 2562

- ไม่มี -
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การก�ำกับดูแลกิจการ

GRI 102-18

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความ
เท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อ
กำ�หนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2
(OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่
ออกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
และกำ�หนดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำ�เนิน
ธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำ�หลัก
ปฏิบัติตาม CG Code รวมถึงศึกษาจนเข้าใจประโยชน์ เพื่อนำ�
ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้
ประเมินการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้
มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 มีการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
หลั ก ปฏิ บั ติ 1 ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้ น� ำ องค์ ก รที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การ
อย่ า งยั่ ง ยื น (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board)

•

คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ โดยบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
จริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงเคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่ อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)

•

1
2
3

คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมาย และนโยบาย
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการมีหน้าที่ควบคุม และติดตามการด�ำเนินงานให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมไป
ถึงมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้มีการน�ำ
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการมาปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและ
ผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

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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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล (Strengthen
Board Effectiveness)

•

บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ มีการทบทวน
แนวทางปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมไปถึงให้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อน�ำผลการประเมินและข้อเสอแนะต่างๆ มาเสริมสร้าง
ประสิทธิผลของการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพั ฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)

•

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) เพื่อเตรียมความพร้อม และให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็น
ประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมิน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

•

บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการจัดท�ำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ไป
ยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ถือ
เป็นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และผู้บริโภคใน
การได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค

หลั ก ปฏิ บั ติ 6 ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and
Internal Control)

•

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งท�ำหน้าทีด่ แู ลบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ให้มคี วามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดท�ำนโยบาย
และการจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิผล

•

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
จึงก�ำหนดเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ โดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีด่ แู ลระบบควบคุมภายในให้มคี วาม
เหมาะสม มีการทบทวนแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ของ
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

•

คณะกรรมการบริษั ท ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท�ำรายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียม

หลั ก ปฏิ บั ติ 8 สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

•

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญ และดูแลให้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่
และรายย่อย และไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้น
รายอื่น บริษัทฯ มีการด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การ
ด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น และการด�ำเนินการภายหลัง
การประชุม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับแนว
ปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist

คณะกรรมการกำ�หนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet)
และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.
gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการ
จากความมุ่งมั่นในการถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการของทุกคนในองค์กร ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ จำ�นวน 5 ดวง ซึง่ จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
ก.ล.ต. โดยได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลัก
ทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รบั
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการบริษัท การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กําหนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในปัจจัยพืน้ ฐานของบริษทั ฯ อันได้แก่
การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการกำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำ�คัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คำ�วิเคราะห์ผลการดํา
เนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น
เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการ
ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละ 1 ครัง้
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และหากมีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นเป็นกรณีไป

คณะกรรมการมี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
กำ�หนดให้ภายในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการชีแ้ จงรายละเอียด
ขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำ�หรับ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกำ�หนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้
ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่อง
ทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการ
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่
เป็นการจำ�กัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่
ไปกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยัง
คำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กันตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำ�ถามที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึง
ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกำ�หนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น วันกำ�หนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้า
ประชุม และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ภายใน
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และ
เอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ ง ในรู ป แบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงคำ�ชี้แจง เหตุผล
ประกอบความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการ
พิจารณา พร้อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์กำ�หนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
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4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม
ต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็น
ชุ ด เดี ย วกั บ ที่ ไ ด้ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุม
ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด อีกทั้งให้มีการลง
โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า
8 วันก่อนการประชุม
1.2.2 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ กำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบ
ขนส่งมวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ทำ�ให้การเดินทาง
เป็นไปได้สะดวก
2) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการตรวจ
สอบเอกสารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วย
ตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สำ�หรับ Custodian)
ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำ�หนดไว้ หรือตามที่
เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้จัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐาน คำ�แนะนำ�
ขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และ
ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย
4) บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ระบบ
คอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ)
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

5) บริษทั ฯ กำ�หนดให้ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั
กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้
บริหารระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำ�ถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) บริษัทฯ กำ�หนดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่ง
เป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ)
ทำ�หน้า ที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการ
ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ
หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระ
ของการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล
8) บริษัทฯ แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำ�เนินการประชุมผู้ถือ
หุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
แบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่
เริ่มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้ง
คำ�ถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจน
และโปร่งใส
11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
นั ด ประชุ ม และไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล สำ � คั ญ ในที่
ประชุมอย่างกะทันหัน
1.2.3 การด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริษัทฯ จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำ�คัญ
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น เพื่ อ นำ � ส่ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน
14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อ
วี ดิ ทั ศ น์ แยกเป็ น แต่ ล ะวาระ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อ
บุคคลล่วงหน้า เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการและเสนอคำ�ถาม เป็นเวลา
3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม
2561 และเมื่อครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะ
กรรมการบริษทั ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. โดยกำ�หนด
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และออกเสี ย งลง
คะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 (Record
Date) และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
2562 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 นับเป็น 34 วันก่อนวัน
ประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วัน
ที่ 20 มีนาคม 2562 นับเป็น 14 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดย
มีผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะ รวมจำ�นวน 293
ราย นับเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 896,804,405 หุ้น คิดเป็น 71.53%
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งภายหลังการประชุม
เสร็จสิน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่มติทีป่ ระชุมและผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 พร้อมภาพและ
เสียงที่บันทึกการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2562
จากการดำ�เนินการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 ดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน
99 คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และ
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ดำ�เนินการ
ดังนี้
2.1

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน โดยได้กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และข้อปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้าทำ�งาน โดยสรุป
สาระสำ�คัญ ดังนี้

ภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการ
ท�ำงานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
•

บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพือ่ ป้องกันไม่
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงาน น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

•

บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกีย่ วข้องหรือมีโอกาสได้ลว่ งรู้
ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการ
รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้
มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับ
และข้อมูลภายในท�ำนองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

•

การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากร
ของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ส�ำคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น
ควรแนะน�ำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

•

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผูท้ ี่
มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน�ำข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ อันน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

•

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถ
รูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็น
ผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล
ภายในที่ส�ำคัญ ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
(Blackout Period)

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะ
ที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ4 อันเนื่องมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบุคคลตามมาตรา
243 ห้ามดำ�เนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มี
โอกาสได้รบั รูข้ อ้ มูลภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และเป็นข้อมูลทีย่ งั มิได้เปิด
เผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
อันเป็นการกระทำ�ผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
•

4

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทีส่ �ำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเกีย่ วกับบริษทั ฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและ
อยู่ในวงจ�ำกัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

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 หรือมีความประพฤติที่
ส่อไปในทางที่จะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความ
เสียหาย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การ
พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�ำนิยาม
ของส�ำนั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง รวมถึง
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่
สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น) มีหน้าที่ต้องรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ5 ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ง
ให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นราย
บุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการ
ประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป และให้ มี การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครอง
หลักทรัพย์ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้
บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน หรือมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
ภายในแต่อย่างใด
อีกทั้ง กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ
ภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจะซื้อจะ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนทำ�การซื้อขายอย่างน้อย
1 วัน และภายหลังการซื้อขาย หรือดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
อย่างเคร่งครัด

5

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

2.2

การก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลใด อันเนื่องจากการทำ�งานในนามบริษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่ งจูงใจ หรือรางวัล

บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายเสนอเงิ น สิ่ ง จู ง ใจ ของกำ � นั ล สิ ท ธิ
ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วย
งานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ
โครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้
ได้ถกู นำ�ไปใช้เป็นพืน้ ฐานการกำ�หนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และ
คอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.gfpt.co.th) ภายใต้หัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
2.2.3 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ

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

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.3

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

บริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำ�หน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยให้ยดึ แนวปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำ�รายการ โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
ลงมติในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซึ่งเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบ ภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

2.2.5 การท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การทำ�ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าทำ�รายการ อีกทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นผูอ้ นุมตั ใิ นการตกลงเข้าทำ�รายการหรือ
กระทำ�การใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ทำ�รายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานหรือไม่ก่อนทำ�รายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การท�ำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การ
เข้าทำ�รายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และ
อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตาม
ลำ�ดับ โดยการพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก
(Fair and Arm’s Length Basis) มีการกำ�หนดราคาตามการดำ�เนิน
ธุรกิจปกติ และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วน
ได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ใน
รายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก รรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การทำ�
รายการระหว่างกันแต่อย่างใด
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย
3.1

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ย

คณะกรรมการให้ความสำ�คัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานได้รับผล
ตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่าง
สม�่ำเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน มีการติดตาม
วัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คู่ค้า

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างยุตธิ รรมและเสมอภาค เพือ่ สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีกระบวนการ
และข้อตกลงที่เป็นธรรม และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน�ำข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของคูค่ า้ ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ มีการชี้แจงและดูแลให้คคู่ า้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน
ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการช�ำระ
คืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้ำประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้

คู่แข่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท�ำผิดกฎหมายหรือ
ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่คา้ ในทางเสื่อมเสียโดยไม่มีข้อมูลจริง

ชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตของ
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส�ำนึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคม
ในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ข้อมูลการดำ�เนินการ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)
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3.2

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่อง
ทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ติดต่อกรรมการอิสระ		

ทางอีเมล์
โทรสาร 		
ทางไปรษณีย์
		
		
		
		

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

ติดต่อกรรมการบริษัท

ทางอีเมล์
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 พิ จารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

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

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด
ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำ�การพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้
รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วย
งานที่รับเรื่องร้องเรียน จะดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
พิจารณาดำ�เนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณา
ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการ
กระทำ�ผิด ทุจริต (Fraud) หรือคอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงาน
ที่รับเรื่องจะดำ�เนินการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในร่วมดำ�เนินการ และนำ�เสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป
สำ�หรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจ
เป็นการกระทำ�ผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้
กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับการกระทำ�ผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและ
ถูกต้อง โดยเพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในมาตรการคุม้ ครองและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
เสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความ
คิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรง
ผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่
บริษัทฯ กำ�หนดความรับผิดชอบ ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ มีรายละเอียดกำ�หนดภายในคูม่ อื จริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงานใหม่แล้ว
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงว่า บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง รวมถึงเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำ�หนด
ขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะ
รับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการ
กระทำ�ผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการ
กระทำ�ผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึง
ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำ�เนิน
ธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
4.1

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สําคั ญ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน6
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของ
สํานั ก งานคณะกรรมการกํากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน ตามมาตรา
56 ทั้งแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและรายปีล่าช้า
4.2

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่
ข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) รายงานประจำ�ปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ มีการอัพเดทอย่างสม่ำ�เสมอ
4.3

นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์
ต่อสื่ อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ โฆษณา หรื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บดิ เบือนความจริง
โดยมุ่ ง เน้ น การสื่ อ สารและสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน
6

4.4

หน่วยงานนักลงทุนสั มพั นธ์

บริ ษั ท ฯ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor
Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการ
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการดำ�เนินงานใน
แต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์
การทำ�โรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ
ได้จัดทำ�คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาส และวารสาร
นักลงทุน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และ
เข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
บริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วย
ความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย
ไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ให้ สั ม ภาษณ์ ต่ อ สื่ อ มวลชนหรื อ
ต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด
อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิด
เผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง
ได้รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนัก
วิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2562 สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพั นธ์ ปี 2562

จ�ำนวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์

4

การเยี่ยมชมกิจการ

1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ

2

การพบปะนักลงทุนในประเทศ

8

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
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(Analyst Meeting)

(Plant / Company Visit)
(International Roadshow)
(Local Roadshow)

(One on One Meeting)

ข้อมูลขั้นต่ำ�ของบริษัท ที่ระบุใน หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มี
กรรมการจำ�นวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
•

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)

•

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท)

•

กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�ำนวนคณะ
กรรมการบริษัท)

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท

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

ดังนี้

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคุณสมบัติ

1) เป็นผู้มีอาวุโส
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ
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5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกำ�หนดให้เข้มข้นกว่าข้อกำ�หนดของนิยาม
กรรมการอิสระของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต.
กำ�หนดร้อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้ง
ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสั ม พั นธ์ ทางธุร กิจ ดังกล่าว รวมถึงการทำ�รายการ
ทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะ
ต่ำ�กว่าตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
นั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้
กรรมการอิสระสามารถทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการทัง้ หมดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
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5.1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

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

บริหารจัดการและควบคุมการดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารงานทั่ว ไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของ
บริษัทฯ

•

พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่า งๆ นำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

•

มีอ�ำ นาจในการทำ�นิตกิ รรมผูกพันบริษทั ฯ ตามขอบเขต
ที่ กำ � หนดไว้ ใ นนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
บริษัทฯ เรื่องอำ�นาจอนุมัติดำ�เนินการ

•

การดำ�เนินการใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามมติทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัทฯ

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

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

เป็นผูน้ �ำ ของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�หนดนโยบาย
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำ�กับดูแล
การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้

•

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

•

เป็ น ผู้ ล งคะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนน
เสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

5.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดูแลและจัดการให้การดำ�เนินการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผล
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ บนหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน

2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการ
บริษัทนำ�มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

2) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ สำ � คั ญ เกี่ ย ว
กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและ
การระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
เป็นต้น รวมทั้งติดตามให้มีการนำ�ไปปฏิบัติ และจัดให้
มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ�ทุกปี

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

3) กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการ
ระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และกำ�กับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการตามนโยบาย
และแผนทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ มี
สาระสำ�คัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การค้ำ�ประกัน โครงการลงทุนใหม่
การได้มาและจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ
6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก่อนนำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
7) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง ทั้งด้านการดำ�เนินงานและการรายงานทางการ
เงิน ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน
ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญได้
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9) กำ�กับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิด
เผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ
และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
จัดการ และกำ�หนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
11) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการของบริษทั ฯ และให้มกี ารทบทวนอย่างสม่�ำ เสมอ
12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan)
และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทัง้ พนักงาน กรรมการ
และผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอำ�นาจกำ�หนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมี อำ � นาจที่ จ ะมอบหมายให้ ก รรมการ
คนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบ
อำ�นาจนั้นจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอำ�นาจของ
คณะกรรมการ และกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

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

5.3

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยความเป็นกลาง
ในการวินิจฉัย อีกทั้งได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกำ�หนดให้สมาชิก
ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย
ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อยจำ�นวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ, คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

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

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

5) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี และงบ
ประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทำ�หน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจ
สอบภายในได้

•

ความเห็ นเกี่ย วกับ ความเพีย งพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการทำ�รายการระหว่างกัน

2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
แนวทางการจั ด การความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท

•

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนด

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิ จ ารณาผลการทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและ
ระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ทีม่ คี วามเป็นอิสระ
เพียงพอ เพื่อทำ�หน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการ
เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี
ด้านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กำ�กับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้ ง ในระดั บ นโยบาย และระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้ง
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบ
ภายใน โดยผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระจากภายนอกองค์ ก ร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อย
ในทุก 5 ปี

ด้านการบริหารความเสี่ยง
1) พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ อ าจนำ � ไปสู่ เ รื่ อ งทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน และกำ�หนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน

ด้านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และ
นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวน
การรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ
รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันด้วย
4) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสาร
อ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
เป็นคราวๆ ไป
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
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5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
พิ จารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ด้านการสรรหา

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มคี วามเหมาะสมกับ
ความจำ�เป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5
ท่าน และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2) กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
ประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำ�นวน 1 คน
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

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

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติ
ของผู้ ที่ จ ะเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการ กรรมการในคณะ
กรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำ�แหน่งว่างลง เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาประกอบกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะ
กรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.), ทำ�เนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทำ�เนียบ IOD
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอ
รายชื่อเดิมในกรณีที่ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง จะมีการ
คำ�นึงถึงผลการปฏิบัติงานของตำ�แหน่งนั้นๆ
4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
5) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6) จัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่งและความต่อเนื่องในการ
บริหารทีเ่ หมาะสม สำ�หรับตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ และผู้
บริหารระดับสูง เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
7) กำ�หนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เพื่ อ รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท
8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
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9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ด้วย
ตนเองเป็นประจำ�ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท

3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะ
สมอย่างสม่ำ�เสมอ

10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

5) รับเรื่องร้องเรียนการกระทำ�ที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ
รวมทั้งดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถามและ
ตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1) กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และ
นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ให้มผี ลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและเปิด
เผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำ�รายงานการ
กำ�หนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
1) กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำ�
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) กำ � กั บ ดู แ ล ให้ คำ � ปรึ ก ษา ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ
4) เสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ในการดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5) จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการและแนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ
6) จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจำ�
ทุกปี
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
1) จัดทำ�คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) กำ�กับดูแล ให้คำ�ปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) เสนอแนะข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก จรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

6) ดูแลการสร้างจิตสำ�นึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความ
รู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงาน
ทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
7) รายงานเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะ
กรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา ในกรณีทมี่ เี รือ่ งสำ�คัญ ซึง่ กระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสำ�คัญ รวมทัง้ ให้ความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำ�แหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
อีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
เท่ากับระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้
ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

3) กรณี ที่ ตำ � แหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งว่ า งลง ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะ
อยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำ�คัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณากำ�หนด
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือ
แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง
2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง
แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัด
ให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์
และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
สม่ำ�เสมอ ประกอบตัวชี้วัดด้า นความเสี่ยง (Key Risk
Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และระบบการจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ความมี
ประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทัน
สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจำ�
ทุกปี
6) มีอำ�นาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยว
เนื่องกับการบริหารความเสี่ยงได้
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) กำ�หนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณา ยกเว้ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำ�นาจของคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นๆ โดยตรง
3) ดำ � เนิ น การตามแนวนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมมีอำ�นาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และดำ�เนิน
กิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด
4) มี อำ � นาจในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น งาน
ของบริษัทฯ และมีอำ�นาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคล
อื่น กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
ตามที่เห็นสมควรได้
5) มีอำ�นาจในการพิจารณาปรับแผนงาน/งบประมาณ ในการ
ดำ�เนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้
6) มีอ�ำ นาจในการพิจารณากำ�หนดข้อปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
7) มีอำ�นาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำ�หนด
8) ให้ข้อเสนอแนะ คำ�ปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้
จัดการ และคณะทำ�งานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
9) ดำ�เนินการด้านต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
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5.4

การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

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

5.4.4 การด�ำเนินการประชุม

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

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

5.4.2 การพิ จารณาก�ำหนดวาระการประชุม

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

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

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับ
สูงสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่ม
เติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้
รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่
จำ�เป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง) ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วม จำ�นวน 4 ครั้ง
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหา
พิ จารณาค่า
ตอบแทน
และก�ำกับ
ดูแลกิจการ

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
บริหาร
ความเสี่ยง

ประชุมผู้
ถือหุ้น
(สามัญ
และ
วิสามัญ)

9 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

4 ครั้ง

12 ครั้ง

1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท

8/9

-

-

-

-

1/1

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

9/9

-

2/2

-

12/12

1/1

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

8/9

4/4

2/2

-

-

1/1

6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

7/9

3/4

2/2

-

-

1/1

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

9/9

-

-

-

-

1/1

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

9/9

-

2/2

3/4

12/12

1/1

5. นายปารเมศ เหตระกูล

111

112
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5.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำ�นวน
9 ท่าน เป็นจำ�นวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จำ�นวน
650,000 บาท
5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของตำ�แหน่งงาน สอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และบริษทั ชัน้ นำ�ในประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลผลสำ�รวจค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีการจัดทำ�ขึ้น
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และผลตอบแทนอืน่ ให้กบั ผูบ้ ริหาร จำ�นวน 9 ท่าน รวมทัง้ สิน้
49,385,049 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อกรรมการ

กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพี ที

กรรมการ
บริษัทย่อย

รวม

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

650,000

-

650,000

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

585,000

-

585,000

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

585,000

-

585,000

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชัย

585,000

130,000

715,000

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

585,000

-

585,000

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

585,000

130,000

715,000
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5.6

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ
บริหาร (CEO)

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิ จ การ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทั้ ง รู ป แบบประเมิ น รายคณะ และรายบุ ค คล (ประเมิ น
ตนเอง) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทาง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 7 มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะและโครงสร้ า ง
ของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานในหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหานประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพ
รวมไว้ในรายงานประจำ�ปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขั้นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำ�เนินงานในปีที่
ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการแต่ละท่านดำ�เนินการประเมินทัง้ รูปแบบรายคณะ และราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อทำ�การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และนำ�ผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะ
กรรมการ ทั้งนี้สำ�หรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำ�มาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทำ�งานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการกำ�กับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ และ
รายบุคคล ในปี 2562 ในหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์
กับฝ่ายการจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้
บริหาร พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รายคณะ มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
7) ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7
8

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย8 ซึง่ มีหวั ข้อเกีย่ วกับโครงสร้างและ
คุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำ�คัญ ใช้เวลาใน
การพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

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

113

114

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

ขั้นตอน

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการ
ประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทำ�การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำ�ผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พบว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ� การกำ�หนดและปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความ
สัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหาร
งานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตำ�แหน่ง ความรูด้ า้ น
ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกำ�กับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการ
ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9
ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ประเมินถึงการดำ�เนินงานในปี
ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด
หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ เพือ่ ทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และนำ�ผลการประเมิน
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และกำ�หนดความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนต่อไป โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหาร (CEO) พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

9
10

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
ในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่
วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
5.7 การพั ฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ ทีม่ กี าร
แต่งตัง้ กรรมการใหม่10 โดยจัดให้มคี ูม่ อื กรรมการ เอกสารและข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
แนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ นะนำ�กรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.7.2 แผนการสื บทอดต�ำแหน่งและการพั ฒนาผู้บริหาร

1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ
ผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตำ�แหน่งเพื่อ
เตรียมความพร้อม เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจำ�ถึงแผนสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา
รับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการสำ�หรับพัฒนา
ผู้บริหารเป็นประจำ� ทุกปี โดยส่งเสริมและอำ� นวยความ
สะดวกให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แ ก่ ก รรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนผู้
บริหารระดับสูงอืน่ ๆ ในเรือ่ งหลักการกำ�กับดูแลกิจการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและพัฒนาการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.8

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
เพื่อทำ�หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อ
รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำ�รายการ
ระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย รวมทั้งข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปีย่ มสุภคั พงศ์
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทำ�
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
2) พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป็ น อิ ส ระ และมี
คุณสมบัติผ่านความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
5) จัดทำ�แผนการตรวจสอบภายในทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและ
มาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จั ด ทำ � หรื อ สอบทานงบประมาณประจำ � ปี ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2562

5.9

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
และผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรสำ�หรับเลขานุการบริษัท และ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำ�หนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามมติที่ประชุม
4) จั ด ทําและเก็ บ รั ก ษาเอกสารของบริ ษั ท ฯ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจำ�ปีของ
บริษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำ�โดยกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วย
งานที่กำ�กับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จั ด อบรมและให้ ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ก่
กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
8) เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและประสานงานกั บ เลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ
9) ดําเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการกํากั บ ตลาดทุ น
ประกาศกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ของรายงาน 56-1 ประจ�ำปี 2562
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายบริหาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
โดยรวม บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายและแผนการดำ�เนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัด
โครงสร้างองค์กรทีจ่ ะช่วยให้ฝา่ ยบริหารสามารถดำ�เนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�
หน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทำ�รายการ
เกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล พิจารณาทบทวน
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ใน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงานตรวจสอบ
ภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงาน มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สาระส� ำคัญของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1. บริ ษั ท ฯ ได้ กำ � หนดภาระหน้ า ที่ อำ � นาจการดำ � เนิ น การของ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
แบ่งแยกหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุม และการประเมิน
ผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม
ทำ�ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการกระทำ�ที่
ไม่สุจริต หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์และมีมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีการกำ�หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
แต่ละธุรกรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และนโยบายการรักษาความปลอดภัย ด้าน IT (Information
Technology) เพือ่ ให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ทันสมัย และมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
และคณะกรรมการบริษัท
3. บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�ทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงาน
ต่างจากเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้อย่างมีนยั สำ�คัญ ทางผูบ้ ริหาร
จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำ�เนินการตรวจสอบหา
สาเหตุที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานต่ำ�กว่าเป้าหมายและจัดทำ�ข้อ
เสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบต่อไป
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5. สอบทานการเข้า ทำ� รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ย วกับ
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ ในรอบปี 2562 ว่าเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำ�หนดไว้
7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมทั้งกำ�หนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเป็ น อิ ส ระ ผลการปฏิ บั ติ ง านการสอบบั ญ ชี
และความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
นำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสำ�คัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการไปใน
ระหว่างปี 2562 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ครอบคลุ ม ถึ ง การสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการ
บัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. สอบทานการเข้า ทำ� รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ย วกับ
รายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรอบปี 2562
3. สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ดำ�เนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ของบริษัทฯ
10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความถี่ในการสอบทาน
กฎบัตรปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ให้มแี ละดำ�รง
รักษาไว้ซึง่ ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ
มีความน่าเชื่อถือ และได้จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำ�คัญ การเข้าทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ความสมเหตุสมผล สำ�หรับรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจ
ปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกติ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
และงบการเงินประจำ�ปี การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระสำ�คัญ โดยในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปี ตามกรอบการควบคุม
ภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Way Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความ
สัมพันธ์กัน ดังนี้
1.

4.

ระบบสารสนเทศ และการสื่ อสารข้อมูล
(Information and Communication)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง
มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้
ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการนำ�
ข้อมูลทีส่ �ำ คัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผูบ้ ริหาร หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวม
ทั้งมีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
ภายในบริ ษั ท ฯ ในการเผยแพร่ น โยบาย กฎระเบี ย บคำ � สั่ ง
และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่อง
ทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website ของ
บริษัทฯ, E-mail เป็นต้น

การประเมินความเสี่ ยง
(Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับธุรกิจที่อาจทำ�ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้มีนโยบายการบริหารความ
เสีย่ ง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ อย่ า งสม่ำ � เสมอ ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณารับทราบ บริษัทฯ มีการประเมิน และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก มีการจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เตือนภัยล่วงหน้า สำ�หรับความเสี่ยงระดับองค์กรและความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานที่สำ�คัญทุกรายการ ซึ่งครอบคลุมความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำ�เนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและความปลอดภัย ด้านชื่อเสียง ด้านอื่นๆ และ ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจำ� นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี

กิจกรรมการควบคุม
(Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการแบ่ง
แยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงานอย่างชัดเจน
และมีคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
ของบริษทั ฯ และการปฏิบตั งิ านในปัจจุบนั รวมทัง้ มีการสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
อำ � นาจดำ � เนิ น การ และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
ที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสม
รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำ�เร็จ
(Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านสอดคล้องกับเป้า หมายของ
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยกำ�หนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ส่งเสริมให้
มีการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่
พนักงานเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส
เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2.

3.

5.

การติดตามประเมินผล
(Monitoring Activities)

บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มัน่ ใจว่าการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที
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จากกรอบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการนำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบ
การควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี
การประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูล
จากฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่า งเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีประสิทธิผลเพียงพอทีจ่ ะช่วยป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อำ�นาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน มีมาตรการการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจ
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว เนื่องจากมีการตรวจ
สอบและประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็น
ประจำ�ทุกปี ตามรูปแบบและข้อกำ�หนดที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำ�หนดไว้ รวม
ถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่า
นั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญจะมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี
2562 ได้ท�ำ การประเมินและให้ความเห็นเกีย่ วกับบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย โดยในรอบปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายธีระศัก ดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรม
และการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขั้นตอน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมทำ�หน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความเหมาะ
สมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ
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การบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อ
การจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะ
สร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กำ�หนดเป้าหมายและแผนการ
ดำ�เนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผล
ได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝา่ ยบริหารสามารถดำ�เนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อ
บังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่ง
สายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัด
ทำ�นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบ
การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน กำ�หนด
ระเบียบวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง
โดยฝ่ายบริหารเป็นผูว้ เิ คราะห์ และประเมินความเสีย่ งให้แต่ละฝ่าย
งานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
จุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม
การลดความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงทำ�หน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแล
ให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
มีการทบทวนงานของฝ่ายบริหารความเสีย่ ง ให้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมิน
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยนำ�
กรอบแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk
Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานมากที่สุด

GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 201-2, GRI 205-1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

กิจกรรมสำ�คัญทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ด�ำ เนินการ
ไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำ�คัญของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การดำ�เนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎ
ระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านชื่อ
เสียงและภาพลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณากำ�หนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทำ�คู่มือแนวทางการจัดการ
บริหารความเสี่ยง
2. สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่
ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มี
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และ
ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำ�เสมอ
ประกอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
5. ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจำ�ทุกปี
6. มีอำ�นาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารความเสี่ยงได้
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ส� ำ หรั บ ประเภทความเสี่ ย งในทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร
ได้ แ บ่ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยตรง ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1.

ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำ�คัญของบริษัทฯ
ซึ่งอาจเกิดจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน
ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานขององค์กรอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
2.

ความเสี่ ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง
ที่บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องระบุความเสี่ยงที่
สำ�คัญ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมและกำ�หนดแผนในการ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ เหมาะสมกับธุรกิจ สำ�หรับความเสี่ยงที่สำ�คัญ หน่วยงานจะระบุ
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามความเสี่ยง
และเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือเกิดการ
จัดการแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น
3.

ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ
ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำ�เนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำ�นึงถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทั้งในรูปของสกุลเงิน
ท้องถิน่ และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ มีการวางแผนทางการ
เงินสำ�หรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
ป้องกันความเสี่ยง เช่น Forward Contract เป็นต้น

4.

ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
คำ�นึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สำ�คัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้
มีการดำ�เนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5.

ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์
(Reputational Risk)

เกี่ยวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของสาธารณชน ซึ่งยาก
แก่การระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้รับอิทธิพล
หรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
ขณะหนึ่งขณะใด ในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง บริษัทฯ
จึงยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เป็ น สำ � คั ญ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล จากหลายแง่ มุ ม และหลากหลาย
ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
6.

ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ (Other Risk)

เป็นความเสีย่ งอันได้แก่ ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการบริหารงาน เป็นผู้
มีอ�ำ นาจในการบริหารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติ
ที่สำ�คัญได้เกือบทั้งหมด
7.

ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏ
ขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิด ขึ้นได้ใ นอนาคต เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีความถี่ของการเกิดต่ำ�แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นี้มักจะเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
ในบางครัง้ ผลกระทบของความเสีย่ งประเภทนีอ้ าจจะไม่สามารถระบุ
ได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Extreme Weather Events) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นต้น

121

122

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารอย่างยั่งยืน
การบริหารอย่างยั่งยืน

นโยบายธุรกิจ

นโยบายการพั ฒนาที่ย่ังยืน

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจในการเป็นผู้นำ�ของ
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจปกติที่ยั่งยืนโดยคำ�นึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อ
กำ�หนดทางการต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ประเภท เพื่อสร้างสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

การวางแผนการพั
ฒนาความยั่งยืน
GRI 102-42, GRI 102-46

เศรษฐกิจ

ความเป็นเลิศ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

การวางแผนการพั ฒนาความยั่งยืน ถูกก�ำหนด
ขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการพั ฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยพิ จารณาจากนโยบายธุ ร กิ จ การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล และแผนการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่ อเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการ
วางแผนการพั ฒนาความยั่ ง ยื น นี้ ด� ำ เนิ น การภาย
ใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการสรรหา
พิ จารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้า
ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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การวางแผนการพั ฒนาความยั่งยืน

กา

GFPT
GOAL

ก

ารก

พันธมิตร

ความพึงพอใจ

าร

สง
ั คม

ห� ารความเส
รบร

ยี่ ง

ความเชีย
่ วชาญ

คุณภาพ

จ
ิ
ษฐก
เศร

ความปลอดภย
ั
ของอาหาร

ำ ก ั บ ด ู แ ล กิจ ก

นวัตกรรม

ความรบ
ั ผิดชอบ

ส่ิ งแวดล้อม

GOOD
SUSTAINABILITY
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นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า สอดคล้องกับเป้าหมายและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ
SDGs 2 Zero hunger

ให้ความส�ำคัญในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่อการบริโภคและถูกสุขอนามัยตามหลัก
โภชนาการที่ดี รวมถึงมีราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกมอบให้แก่เด็ก และชุมชนใกล้เคียงเป็น
ประจ�ำทุกปี
SDGs 4 Quality education

มีการส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษา และการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม โดยบริษัทฯ มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน มอบทุนและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาแก่เยาวชน
SDGs 6 Clean water and sanitation

มีแบบแผนปริมาณการใช้น�้ำอย่างเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำให้คุ้มค่าที่สุด รวม
ไปถึงมีการจัดการน�้ำเสียอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีการควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อ
วัดคุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
SDGs 8 Decent work and economic growth

มีการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทนที่เท่าเทียม การไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การปกป้องสิทธิแรงงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�ำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP), ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย, เป็นสมาชิก SEDEX (องค์กร
การคุ้มครอง และความปลอดภัยในที่ท�ำงาน) และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute
SDGs 13 Climate action

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ จึงมีการ
เตรียมรับมือต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง มีการจัดเตรียมแผนส�ำรอง และติดตามข้อมูลอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDGs 16 Peace justice and strong institutions

ให้ความส�ำคัญเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้ด�ำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการเคารพสิทธิความเท่าเทียม
กัน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

ความสั มพั นธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสี ย
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47

บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจ
ส่งผลต่อบุคคล สภาพแวดล้อม และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้
มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ทำ�ให้เข้าใจ
ถึงความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ลดมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้
คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น เพื่อการดำ�รงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ดังนั้น กระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียจึงเกิดขึ้นและกำ�หนดให้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำ�มา
ใช้ในการกำ�หนดประเด็นสำ�คัญเพือ่ การพัฒนาทีย่ ัง่ ยืนขององค์กรได้
โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

3. น�ำข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้างต้น
ทั้งหมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�ำคัญของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อบริษัทฯ ตามล�ำดับ
4. หาแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�ำคัญตามล�ำดับการ
วิเ คราะห์ ข ้ า งต้ น พร้ อ มทั้ ง การตอบสนองต่ อ ปั จ จั ย ความ
ต้องการจากข้อมูลทั้งหมดเท่าที่บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการได้
และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ด�ำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�ำคัญและ
ปัจจัยความต้องการข้างต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยน�ำหลักเกณฑ์ของ GRI Standard มาเป็น
ตัวชี้วัดด้วย

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส�ำคัญที่ผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ
2. รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหา
และข้อคิดเห็น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส�ำรวจความพึงพอใจ, การตอบ
แบบสอบถาม, การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

พนักงาน

ลูกคา
คูคา

ผูถือหุน

สิ่งแวดลอม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของจีเอฟพี ที

ชุมชนและสังคม
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ตารางแสดงความสั มพั นธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสี ย
บริษัทฯ สามารถจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง),
ผู้ถือหุ้น, ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า

ช่องทางการสื่อสาร

• การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น
• การพบปะ เยี่ยมเยียน
ลูกค้าของผู้บริหาร เพื่อ
เข้าถึงทุกปัญหา และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีอย่าง
ยั่งยืน

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน
• ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม
• ส่งมอบสินค้าภายในก�ำหนด
ระยะเวลา
• รักษาความพึงพอใจของลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า
และผลิตภัณฑ์

• มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จาก
แหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า
• ควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อการก�ำหนดราคาเป็น
ไปอย่างยุติธรรม
• มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวม
ทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

พนักงาน

• การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน
• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น
• การจัดอบรม พัฒนาความ
รู้ ส่งเสริมศักยภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติ
งาน
• การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ต่างๆ
• คู่มือการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ
• ประกาศค�ำสั่ง/ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
บอร์ดกิจกรรม หรือระบบ
อินทราเน็ต

• ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าจ้าง
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ
• การจัดการสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานที่ดี ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย
• การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
• ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
• ความน่าเชื่อถือจากประวัติการ
เกิดข้อพิพาทแรงงาน
• การจัดการต่อข้อร้องเรียนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

• เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่า
เทียม
• มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
• จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
• เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานและ
แรงงานทุกระดับ สามารถแสดงความสามารถ
เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้
• จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี ปลอดภัย
มีการดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานของพนักงานและแรงงานให้ดียิ่งขึ้น
• เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน
เข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงานและ
แรงงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

คู่ค้า

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น
• เปิดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ซึ่งเป็นมาตรฐานของ
บริษัทฯ ให้ชัดเจน
• ผู้บริหารมีการประชุมร่วม
กับคู่ค้าเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และ
เพื่อรับทราบปัญหา และ
หารือถึงแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกับคู่คา้

• ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
• ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า
และเงื่อนไขการช�ำระหนี้อย่าง
เคร่งครัด ตรงต่อเวลา
• ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ

• ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
• จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
• แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ และความไว้
วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหาแนวทาง
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสื่อสาร

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
• การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่ก�ำกับดูแลกิจการ
• การเปิดเผยช่องทางติดต่อ
เลขานุการบริษัทและหน่วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์
• การสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต
แนะน�ำการลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วไปจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เป็นประจ�ำ

• ผลตอบแทนทางการเงิน
(เงินปันผล และมูลค่าหุ้น)
ผลประกอบการที่ดี และการจ่าย
เงินปันผลที่สม�่ำเสมอ
• การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
• ความโปร่งใส และความถูกต้อง
ของข้อมูล

• ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
• ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ด้วยความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ถูกต้อง และมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการรับฟังความคิดเห็น
• กิจกรรมสาธารณประโยชน์
และการพัฒนาชุมชน
• จัดให้มีหน่วยงานชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ
ด�ำเนินการตั้งแต่การรับเรื่อง
ร้องเรียน การจัดหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา รวมถึงการ
รายงานผลตามล�ำดับขั้น

• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การค�ำนึงถึง
ชุมชนและสังคม ทั้งบริเวณใกล้
เคียงและส่วนรวม
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวม
ถึงการสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน

• ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างเคร่งครัด
• ก�ำหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน
การติดตามผล และการรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชาตามล�ำดับขั้น
• จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้าง
ความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้บริษัทฯ
สามารถเข้าถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

• ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การค�ำนึง
และการรับฟังความคิดเห็น
ถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้ง มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ลูกค้า ชุมชน สังคม และ
• มีการจัดการภายในสถาน
หน่วยงานภาครัฐและภาค
ประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดการ
เอกชนที่ให้การดูแลควบคุม
แพร่เชื้อโรค
เรื่องสิ่งแวดล้อม
• มีการจัดการน้�ำทิ้ง
และของเสีย และการจัดการ
มลพิษทางอากาศ

• ด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายสิ่งแวดล้อม

ที่มีการทบทวนความเหมาะสมสม�่ำเสมอ
• สร้างจิตส�ำนึก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้
มีความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงเรื่องผลกระทบ
ต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม
• ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา ป้องกัน และ
จัดการต่อทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการรับเรื่องร้อง
เรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการติดตามผล
• ก�ำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามล�ำดับขั้น
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การวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย

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

่ พิ จารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม
เมือ
้ ส
ี ว
่ นได้เสียกลุม
่ ต่างๆ สามารถก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำคัญ (Materiality)
และประเมินนัยส�ำคัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

เศรษฐกิจ

คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา

สังคม

สิ่งแวดลอม

สำคัญมาก

มลอากาศ

B2

กลไกการรองทุกขดานสิทธ�มนุษยชน

C1

B1
น้ำทิ้ง และของเสีย

C8

A1 C2

การกำกับดูแล
และการดำเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม

ผลประกอบการของบร�ษัทฯ

ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

ความมั่นคงตอการดำรงช�ว�ต

C6 A2 B3

กลไกการรองทุกข
ดานสิ่งแวดลอม

เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจทองถิ่น

C9

ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม

C5

C4

(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร ใบประกอบกิจการ)

ขอพิพาทแรงงาน

C7

C3

การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน

A3

อาช�วอนามัยและความปลอดภัย

ช�่อเสียง (ภาพลักษณ)

สำคัญนอย
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สำคัญนอย
ด้านเศรษฐกิจ

A1 : ผลประกอบการของบริษัทฯ
A2 : เครื่องมือส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
(แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ใบประกอบกิจการ)
A3 : ชื่อเสียง (ภาพลักษณ์)

ผลกระทบตอบร�ษัทฯ

สำคัญมาก

ด้านสิ่งแวดล้อม

B1 : น�้ำทิ้ง และของเสีย
B2 : มลอากาศ
B3 : กลไกการร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม

C1 : คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
C2 : การก�ำกับดูแล และการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
C3 : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
C4 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
C5 : ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
C6 : ความมั่นคงต่อการด�ำรงชีวิต
C7 : ข้อพิพาทแรงงาน
C8 : กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน
C9 : เศรษฐกิจท้องถิ่น
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การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสีย่ งธุรกิจผนวกกับพันธกิจและกลยุทธ์
ที่องค์กรกำ�หนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และนำ�ไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง ยังทำ�ให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นคำ�ตอบ
ที่สร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT aims for EXCELLENCE”

GFPT aims for EXCELLENCE
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การบริหารอย่างยั่งยืน
1. เป็นผู้ผลิตสิ นค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น
การผลิตสิ นค้า
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำ�คัญและเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะการดำ�เนินงานกว่า
30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน้ำ�เพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต่ำ�
ลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต การ
พัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี
มีความปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

อาห
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ว



ในฐานะผู้นำ�ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า
ปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความสำ�คัญใน
เรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร”
เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญยิง่ ของการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกัน
คุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิต
ปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้
ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดย
ยึดหลักในการดำ�เนินงาน ดังนี้

ก
ลี้ยงไ

ระบบควบคุม
คุณภาพ



ชำแหละและแปรรูป

ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ ทั้ ง ท า ง
ก า ย ภ า พ แ ล ะ ชี ว ภ า พ ใ น แ ต่ ล ะ
กระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ารคั ด
เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ฟาร์ ม
เลี้ยงไก่ และกระบวนการผลิต

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

QUALITY CONTROL

ไกเนื้อ

ตรวจสอบสุขภาพ

ไกสด

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

ช�้นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
ตรวจสอบสี

บรรจุภัณฑ

ตรวจสอบโลหะ

บรรจุกลอง

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ
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โรงงานผลิตอาหารสั ตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริม่ ต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษทั ฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารสัตว์”
ที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อทำ�หน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นี้ ห้องปฏิบตั กิ ารอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำ�
และได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ยกระดับคุณภาพอาหารสั ตว์อย่างยั่งยืน

•

โรงงานอาหารสัตว์ของเราท�ำการผลิตอาหารไก่เนื้อ
และอาหารไก่พันธุ์ เพื่อใช้เฉพาะในฟาร์มเลี้ยงไก่ของ
กลุ่มบริษัทเท่านั้น

•

สู ต รอาหารไก่ ไ ด้ รั บ การออกแบบโดยผู ้ เ ชี่ย วชาญ
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีเ่ หมาะสมส�ำหรับไก่เนือ้
ของจีเอฟพีที

•

สูตรอาหารไก่ของเราเป็นสูตรธัญพืช ที่มีข้าวโพด ถั่ว
เหลือง และเมล็ดข้าว เป็นวัตถุดิบหลัก โดยไม่มีเนื้อ
สัตว์ผสม

•

โรงงานอาหารสั ต ว์ เ ลื อ กซื้อ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ที่ มี
คุณภาพ จากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน

•

โรงงานอาหารสัตว์ มีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าอาหาร
สัตว์ มีคุณภาพที่ดีสม�่ำเสมอ

โรงงานผลิตอาหารสั ตว์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025
ISO 22000
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ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบ
ครบวงจร เนือ่ งจากไก่เนือ้ มีชวี ติ เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามสำ�คัญอย่าง
มาก ไก่เนือ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อาหารทีด่ มี โี ภชนาการ มีน�้ำ อย่างเพียง
พอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อทำ�หน้าที่ใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค กำ�หนดและควบคุม
การใช้ยาวัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียน
กับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการ
ด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และ
การป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับไก่ (Environmental Enrichment)

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริม
อุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดินหรือนอน
เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียดในไก่ได้
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หลักสวัสดิภาพสั ตว์

GFPT มุ่งเน้นการเลี้ยงไก่เนื้อตามหลักสวัสดิภาพสั ตว์

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ฟาร์ ม เลี้ ย งไก่ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ�หรับสัตว์ (Good
Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
เกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ดี่ ที างด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบก
ของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

Bio-Security:
เลีย
้ งไก่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนปิด
ปรับอากาศ ด้วยระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
Free of Growth Hormone:
ปราศจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อการเร่ง
การเจริญเติบโต

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก
สำ�หรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่ง
เป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าสำ�หรับการ
ผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐาน
ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการทุกขั้นตอนโดยคำ�นึงถึงความสุข
ของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระ
จากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน้ำ�เพียง
พอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะ
สม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มี
ระบบการป้องกันโรคทีด่ ี การจับไก่แต่ละครัง้ เป็นไปอย่างนุม่ นวล) มี
อิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล
(ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

Animal Care:
ยึ ด ห ลั ก ส วั ส ดิ ภ า พ สั ต ว์ ภ า ย ใ ต้
การควบคุ ม ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ของ
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
Animal Welfare:
ไก่ เ นื้ อ ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ
ตามสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ปี ก สำ�หรั บ การ
ผลิตไก่เพื่อส่งออก (Genesis GAP)
Farm Enrichment:
เสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ใ นโรง
เรือนด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ไก่ได้
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

หลักสวัสดิภาพสั ตว์ 5 ประการ (Five Freedoms)

1

อิสระจากความหิว
และความกระหาย

ไก่ ที่ เ ลี้ ย งมี อิ ส ระจากความหิ ว
ก ร ะ ห า ย แ ล ะ ก า ร ใ ห้ อ า ห า ร ไ ก่
ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก โภชนาการ
ที่ดี

้สึก
2 อิไม่สสระจากความรู
บาย
ไ ก่ ที่ เ ลี้ ย ง มี อิ ส ร ะ จ า ก ค ว า ม ไ ม่
่ งมาจากสภาวะ
สะดวกสบาย อันเนือ
แวดล้อม มีการระบายอากาศในโรง
่ แี ละไม่เลีย
้ งเบียดเสียดหนา
เรือนทีด
แน่นจนเกินไป

สระจากความเจ็บปวด
3 อิบาดเจ็
บ และเป็นโรค
้ งมีอส
ไก่ทเ่ี ลีย
ิ ระจากความเจ็บปวด
การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค โดยมีระบบ
การป้องกันโรคที่ดี และใช้อุปกรณ์
อย่างเหมาะสม

สระในการแสดง
4 อิพฤติ
กรรมตามปกติ

สระจากความกลัว
5 อิและความทุ
กข์

ไก่ที่เลี้ยงมีอิสระการเป็นอยู่อย่าง
ธรรมชาติ และมี ค วามสบายตาม

้ งมีอส
ไก่ทเี่ ลีย
ิ ระจากความกลัวและ
ความทุกข์ทรมาน ด้วยสภาวะการ
้ งดูทไี่ ม่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ทรมาน
เลีย

ธรรมชาติของไก่

ทางจิตใจ

จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน
สากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดการเลี้ยง และการให้อาหาร การจัดการ
สุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานนั้น
บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มี
การใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
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โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีความสำ�คัญมากเนื่องจากเป็นปลาย
ทางในการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น
ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุม
ดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไป
ยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้วย
มาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษทั ฯ
จัดให้มีฝา่ ยห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทาง
เคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการ
และสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อ
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้างของยาปฏิชีวนะ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จากนั้น
ได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อย
มา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความ
สามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง
โดยเป็นการมุง่ เน้นในวิธกี ารทดสอบทีใ่ ห้ผลการทดสอบทีร่ วดเร็ว
เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการพัฒนา
วิธกี ารทดสอบขึน้ ใหม่ทลี่ ดการใช้สารเคมี เพือ่ ลดภาระการจัดการ
สารเคมี และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นยำ�เช่นเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถตามข้อกำ�หนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025: 2017 ของสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติ
การที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถใช้
ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้
มาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติ
การทดสอบและสอบเทียบ

ISO/IEC
17025
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน
การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ
ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและกรมปศุสัตว์ต่างๆ ดังนี้
การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในปี 2562

อาหารสัตว (KT1, KT2)

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

ฟารม

โรงเช�อด และโรงแปรรูปไก

Genesis GAP
Poultry Compartmentalization
5 Freedoms
Environmental Enrichment

Genesis GAP
GMP (Good Manufacturing Practice)
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
ISO 9001 (Quality Management System)
ISO 17025 (Competence of Testing Laboratories)
ISO 14001 (Environmental Management System)
HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
RSPO Supply Chain Certification Systems
BRC
Global Food Safety Standard:
The British Retail Consortium

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

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค
Lot Number
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ผลิตภัณฑไกสด

ฟารมไกเนื้อ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้นำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าสูล่ กู ค้า
และผูบ้ ริโภค จึงทำ�ให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ใน
ห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้บริโภค
อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะทำ�การเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้วา่
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

ระบบตรวจสอบยอนกลับ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่สำ�คัญในการตอบสนอง
ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี
คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของ
การดำ�เนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้
มาตรฐานสากล ทำ�ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยัง
กระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

อาหารไก

วัตถุดิบ

บารโคด

คูคา / ลูกคา
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหาร
จัดการสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น
อาหารไก่

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อทำ�การ
วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทัน
สมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
การเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) มีระบบการให้อาหารและนํา้ อัตโนมัติ มีระบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำ�โรคต่างๆ ตลอดจน
นำ�ระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ
บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดสำ�หรับการ
เข้าฟาร์มของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้
เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่
ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านนํ้า
ยาฆ่าเชื้อ อาบนํ้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้
ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อมั่นใจได้ว่าจะ
ไม่มีพาหะนำ�โรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปทำ�
อันตราย และก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม
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ระบบคอมพาร์ทเมนต์
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้
• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP สำ�หรับโรคไข้หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1
กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1
กิโลเมตรรอบฟาร์ม

ผลส�ำรวจความพึ งพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

95

%

เปาหมาย > 93%

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสากล ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่
ดีจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีและมี
คุณภาพให้แก่ลูกค้า

93%

95%

95%

2560

2561

2562
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2. เป็นที่ท�ำงานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึง
ความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต

นโยบายด้านแรงงานสั มพั นธ์

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียม
กันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ
ทั้งในเรื่องของการกำ�หนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้าย
พนักงาน การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมอื แรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัด
ทำ�แผนการดำ�เนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 414-1

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนั บ สนุ น และเคารพการปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการ
บังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
(Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ
เฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั ฯ
และส่งเสริมให้บริษทั ย่อย ผูร้ ว่ มทุน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ ครองสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิด
จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้
ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกำ�หนด เป็นต้น
นโยบาย Social Accountability

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรดำ�เนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในมาตรฐาน
สากล “เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่
ทำ�งานในระบบ Social Accountability” โดยมีการกำ�หนดนโยบาย
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
ข้อกำ�หนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบ
การต่อพนักงาน”
โดยกำ�หนดแนวทางดำ�เนินการให้บริษัทฯ ดำ�เนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดมาตรฐานสากล กฎหมาย และ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ทำ�งาน ส่งเสริม
ให้มีการสร้างมาตรฐานในการทำ�งานที่ดี มีความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มี
การอบรม การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศ
ตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good
Labour Practices: GLP), ได้รับการรับรองจากกระทรวง
แรงงานว่าเป็นโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐานแรงงานไทย, เป็นสมาชิก
SEDEX (องค์กรการคุ้มครองและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน)
และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่อง
ยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริษัทฯ
ปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งเป็ น ธรรม
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง บริษัทฯ
ไม่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
่ งมาจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษท
อันเนือ
ั ฯ ทัง
้ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือ
แรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการ
ด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การจ้างงาน

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำ�กัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จำ�นวน 5,623 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะ
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย

พนักงานทั้งหมด

5,623 คน
19
%
รายวัน

44
%
ชาย

ประเภท
การจ้างงาน

49
%
ไทย

พนักงาน
แยกตามเพศ

81

พนักงาน
แยกตามสัญชาติ

56
%
หญิง

%
รายเดือน

51

%
ตางชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน

42%

32%

3%
< 20 ป

20-30 ป

31-40 ป

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการทํางาน

26%
17%
41-50 ป

รายวัน

14%

6%
< 2 ป

> 50 ป

2-5 ป

อัตราการเข้า - ออก

ประเภทการจ้างงาน

49%

37%

57%
2.20%

รายเดือน

83%

1.78% 1.85%

1.85%

17%

83%

นอยกวาเปาหมายที่วางไว
รายเดือน

> 10 ป

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน
หลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

เปาหมาย < 3.50%

51% 43%
รายวัน

> 5-10 ป

23%

2560

2561

2562

คงอยู
หลังคลอด

ลาออก
หลังคลอด

อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate)

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2562
เฉลี่ยร้อยละ 1.85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 จากปี 2561 แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.50 ตามเป้าหมายที่วางไว้

ในปี 2562 พนักงานหญิงจำ�นวน 3,139 คน มีพนักงานหญิง
ใช้สิทธิ์ลาคลอด 118 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าทำ�งาน
ตามปกติจำ�นวน 98 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลัง
การใช้สิทธิ์ลาคลอดร้อยละ 83 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

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

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

บริษทั ฯ ได้เห็นถึงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถ ซึง่ ก่อให้เกิดการมีรายได้ พึง่ พาตนเองได้ และลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำ�คัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่
ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำ�หนดมาตรการ
สำ�คัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำ�ของคน
พิการ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา
35 โดยมีการรับผู้พิการเข้าทำ�งานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้
สัมปทานจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ
และผู้ดูแลคนพิการ รวมจำ�นวน 55 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่าง
คนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายกำ�หนด

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

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้
อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ �ำ งานทีด่ ี บริษทั ฯ มุง่ เน้น
การป้องกันอุบตั เิ หตุทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะ
เสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สำ�นึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้
ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี (และไม่ทำ�การใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้า)
รวมถึง ดูแลสถานที่ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ
การป้องกันโรคร้ายแรง

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ
โดยการให้ความรู้ การให้คำ�ปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากร
เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่
พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดำ�เนินแผนป้องกันโรคระบาด โดย
การฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำ�ทุกปีอีกด้วย

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

55

คน

58

56

55

2560

2561

2562

143

144
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

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

บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี จิ ต สำ � นึ ก ด้ า นความ
ปลอดภั ย ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ แ ละการฝึ ก อบรมและส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จากการทำ�งาน เพื่อจัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ตลอดจนให้มกี ารค้นหาสาเหตุเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดอุบตั เิ หตุซํา้ และ
มีการรณรงค์ให้ดำ�เนินโครงการสร้างจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง
1) โครงการ NEAR MISS

บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้น
การค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงจากการทำ�งาน
2) โครงการกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบของสำ�นักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติ
งาน
3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนั ก งานให้ ต ระหนั ก ถึ ง อุ บั ติ เ หตุ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน ครั้งที่ 19 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

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

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

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีรั่วไหล ประจำ�ปี 2562, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน,
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำ�ปี 2562, ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำ�
ปี 2562, ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำ�ปี 2562

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เครื่องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ในบริเวณห้องเครื่องท�ำความเย็นใกล้กับโรงงาน
แปรรูปอาหารปรุงสุก ซึ่งท�ำให้ทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท�ำประกันการคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย
ภายหลังจากเหตุการณ์ บริษัทฯ มีการประเมินความเสียหาย และด�ำเนินการแก้ไข
โดยเพิ่ มมาตรการความปลอดภัยในทุกๆ ขัน
ั เิ หตุ และ
้ ตอน เพื่ อป้องกันการเกิดอุบต
เพิ่ มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนของพนักงาน

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

ในปี 2562 อั ต ราการหยุ ด งานจากการบาดเจ็ บ ลดลงจาก
ปี 2561 และไม่พบการเสียชีวิตจากการทำ�งาน ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำ�มาป้องกันและแก้ไข
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจากการ
บาดเจ็บด้วย นอกจากนี้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
บริ ษั ท ฯ มี ก ารกำ � หนดเป้ า หมายอั ต ราการบาดเจ็ บ ที่ มี ก าร
หยุดงาน ไว้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน โดยใช้
อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงานของปีก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ในการ
กำ�หนดเป้าหมาย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บที่มี
การหยุดงาน 9.76 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน ซึ่งถือว่าดีกว่า
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน (ครั้ง/ 1 ล้านชั่วโมงการท�ำงาน)
เปาหมาย < 10.00

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน
และกระบวนการดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้
กำ�หนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
ดังนี้
ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียด
ของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2
ช่องทาง คือ
1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลการร้องเรียน
จะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษทั ฯ โดยตรงเพือ่ ส่งต่อให้
กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

9.76

ครั้ง / 1 ลานชั่วโมงการทํางาน

7.72

10.01

9.76

2560

2561

2562

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง/ปี)

2

5

83

93

ไมหยุดงาน

1
43

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

54

42

25

2560

2561

2562

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำ�เนินการ
แก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผล
ความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการ
ดำ�เนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ

หยุดงานเกิน 3 วัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระทำ�โดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดย
จำ�กัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้อง
เรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล
จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายกำ�หนด

145

146
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ
สำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่น
ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำ�หนด เช่น มี
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การ
ช่วยเหลือสำ�หรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำ�หรับค่าพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษา
สำ�หรับบุตรพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ การคำ�นึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน
นอกเหนื อ เวลาการปฏิ บั ติ ง าน ก็ เ ป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พัก
อาศัยบริเวณใกล้ที่ทำ�งานจำ�นวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร
ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วย
ความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลาน
ของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย
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การพั ฒนาความรูศ
้ ก
ั ยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน
ให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้
รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อน
ตำ�แหน่งจากภายใน และมีการประเมินผลการทำ�งาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญสำ�หรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

การฝึกอบรม

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

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

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้
ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน
นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
องค์กร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีจำ�นวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด
695,600 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่
ที่ 129 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุ ม ทั ก ษะที่ จำ � เป็ น เช่ น นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และการคอร์รัปชัน, การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น, การเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ระเบียบ
ปฏิบัติงานการจัดการข้อกำ�หนดกฎหมายด้านแรงงาน, การบริหาร
ความเสี่ยง, ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ชั่วโมงการอบรมพนักงานในปี 2562

695,600

ชัว
่ โมง

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

129
ชั่วโมง/คน

123

95

129

2560

2561

2562

จ�ำนวนชั่วโมงในการอบรมพนักงาน (ชั่วโมง)

จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม

2560

2561

2562

840,882

612,002

695,600

147

148
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3. เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล
และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรม
GRI 102-16, GRI 102-17

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 419-1

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่
ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำ�นาจ เพือ่ ให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่เป็นสากล โดยกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิด
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำ�หนดของ
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และกำ�หนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย
(รายละเอียดอยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการ)

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

ทำ�ให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จำ�นวน 5 ดวง ด้วยคะแนน
92% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วม
กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำ�ปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนน 99 คะแนน
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การประเมิ น จาก
โครงการ CGR ในปี 2562 ระดับ
“ดีเลิศ”

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระทำ�ความผิด หรือ
กระทำ�การใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ�กัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กำ�กับดูแล
อาทิเช่น สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังส่ง
เสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขัน้ ตอน (Business Chain) (รายละเอียด
อยู่ใน www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ)
นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มี
ตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต
เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของ
บริษัทฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณ
การทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
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กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย
สูญหาย และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่นำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิ ทธิ์

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ
ข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ า นอื่ น ที่ ก ฎหมายกำ � หนด อาทิ เ ช่ น การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลง
โปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้
พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 205-2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective
Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บริษทั ฯ มีการจัดการบริหารความเสีย่ ง ในเรือ่ งการทุจริต คอร์รปั ชัน
และกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีกำ�หนดสื่อสารให้แก่
พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่ขัน้ ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอด
จนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันไปยังองค์กรผูท้ ีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ในอนาคตตาม
ลำ�ดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการรณรงค์ ส่งเสริม
ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนดำ�เนินการส่งเสริม
ให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตาม
โครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลำ�ดับต่อไป
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
โ ค ร ง ก า ร Co l l e c t i ve Ac t i o n
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั จีเอฟพีที
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำ�เนินการหรือยอมรับการทุจริต
และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
จะให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อ
กำ�หนดของกฎหมาย”
โดยรายละเอียด คำ�นิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บ
ไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน)
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
แข่งขัน การทำ�ลายความน่าเชือ่ ถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูก
ลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการดำ�เนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจแต่อย่างใด
นโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบส� ำหรับคู่ค้าธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ มี ก ารกำ � หนดนโยบายจริ ย ธรรมความรั บ ผิ ด ชอบ
สำ � หรั บ คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ โดยตระหนั ก ถึ ง การบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานสากล ซึ่งให้คู่ค้าธุรกิจลงนามปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้าธุรกิจ โดยครอบคลุมในเรื่องการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การจ้างงาน
อย่างถูกกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำ�งาน การจัดการต่อสภาพ
แวดล้อม และการมีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากคูค่ า้
โดยมีการจัดทำ� Supplier Self-Assessment เพือ่ เป็นการจัดลำ�ดับ
คู่ค้ารายสำ�คัญที่มีนัยต่อความเสี่ยงของบริษัทฯ
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4. เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่ งพิ ง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ นำ�หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำ�เนิน
งานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำ�ไป
สู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หรือข้อร้องเรียน
(Whistle-Blowing Service)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่อง
ทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ 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

GRI-102-12, GRI 102-13

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคม
ผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการ
ผู้ทำ�ฟาร์มเลี้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อส่งออก โดย
สมาคมฯ จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบทความวิชาการและงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการ
ผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึง
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการ
ป้องกันโรคระบาด รวมถึงทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพในการ
เจรจา ข้อตกลง แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิก
ได้ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้อุตสาหกรรมการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศให้มคี วามมัน่ คงขึน้ ช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมทัง้ ในเรือ่ งการ
จ้างงานและคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มีคุณค่า รวมถึงช่วยใน
เรือ่ งการดำ�เนินธุรกิจทีค่ �ำ นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้ดยี ิง่ ขึน้
นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย

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 พิ จารณาค่าตอบแทน
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

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่
ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ จะทำ�การพิจารณาเบือ้ งต้นว่า เรือ่ งทีไ่ ด้รบั ร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
จะดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการพิจารณาดำ�เนินการ
รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป
หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำ�ผิด ทุจริต (Fraud)
หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะดำ�เนินการ
ประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมดำ�เนินการ
และนำ�เสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน
ชุมชน และสังคม GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 413-1
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้
1.

ส่ งเสริมเยาวชน เพื่ อสั งคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดี
ในวันหน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำ�คัญของเด็ก
และเยาวชน โดยการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุง
สุกของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้
แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้
แก่พนักงานทีด่ อี ย่างยิง่ แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านสังคมทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้น
เรื่องการพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทาง
สังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการต่างๆ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 77 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวม 38 แห่ง และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ
“สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน”
รร.ละมู ล รอดศิ ริ , กิจ กรรมการแข่งขัน ปั่น จักรยานเพื่อการกุศ ล
“ปัน่ ปันน้�ำ ใจเพือ่ เด็กกำ�พร้า” มูลนิธอิ ลั เกาษัร, มอบสินค้าสนับสนุน
โครงการเลีย้ งอาหารกลางวันนักเรียน ณ รร.มูลรอดศิร,ิ ร่วมบริจาค
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอาหารกลางวันมอบให้โรงเรียน
บ้านสองแคว อ.เมือง จ.น่าน และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้
บุตรพนักงาน ประจำ�ปี 2562 เป็นต้น

2.

สร้างสั งคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนั บ สนุ น ผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คมในถิ่ น
ชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ
และมีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมี
การดำ�เนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษทั ฯ จัดทำ�ขึ้นเอง และ/หรือ
ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัด
กิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีการพูดคุย และรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชน เพือ่ ให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบ
ที่ชุมชนได้รับจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้ทำ�ร่วมกับชุมชน เพื่อให้
ชุมชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
การจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 69 กิจกรรม เช่น จัดโครงการฝึกอบรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนคลองสีศ่ อก ซึง่ เป็นการให้
ความรูด้ า้ นการป้องกันและระงับอัคคีภยั แก่ชมุ ชน, ซือ้ เครือ่ งอุปโภค
บริโภค มอบให้กับคนพิการที่ยากจนในเขตของ อบต.บางเสาธง,
ร่วมบริจาคเงินในการจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนด้านยา ฯลฯ
สนง.มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราช และบริจาคเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็นต้น
3.

ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวั ฒ นธรรมเป็ น สถาบั น ทางสั ง คมที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง มี
อิทธิพลในการกำ�หนดความเชือ่ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบ
วิถชี วี ติ ของบุคคลในสังคม บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ สังคมไทยมีศาสนา
เป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความสำ�คัญกับ
การมุ่งมั่นส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรม
ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 54 กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก, มอบผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแก่โรงเรียนและชุมชน, ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน, บริจาคเงินให้มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์, บริจาคโลหิต,
บริจาคข้าวสารให้แก่ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม, กิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
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5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
นโยบายสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญา บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจำ�นงที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้
ดังนี้ “ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการส่ งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ทรัพยากรน้ํา

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

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสือ่ สาร ให้ความรู้
สนับสนุนและสร้างจิตสำ�นึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร

ทรัพยากรน้ำ�เป็นสิ่งสำ�คัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการกำ�หนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมใน
ทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อ
นำ�มาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา วิธีการ
ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดโครงสร้างการบริหาร
งานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการดำ�เนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ กำ�หนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำ�เนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่และตามกฎหมายกำ�หนด จากนโยบายสู่
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

โดยในการใช้น้ำ�เพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการ
ใช้น้ำ�ทั้งจากน้ำ�ประปาและน้ำ�บาดาล โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
ใช้น้ำ�บาดาลจากสำ�นักควบคุมกิจการน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรน้ำ�
บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน
3,463 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้าน
การจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุน
ให้ มี ก ารสื่ อ สารถึ ง การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ม าตรฐานสิ่ ง
แวดล้อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทัง้ ภายในองค์กรและสู่
สาธารณชนภายนอก โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินกิจกรรม
และโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

สัดส่วนการใช้น้�ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ
และปริมาณการใช้น�้ำประปา
และน�้ำบาดาล ในปี 2562

การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่
สำ�คัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อ
ร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกด้วย

79%

นํ้าประปา

21%

นํ้าบาดาล

ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการใช้ น้ำ � จำ � นวน 2.078
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต ปริมาณการใช้
น้ำ�เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.73 เป็นร้อยละ 14.51
ปริมาณการใช้น้�ำ ในปี 2562

15

15
13

2,007

1,859

2,078

2560

2561

2562

ปร�มาณการใชน้ำ (พันลบ.ม.)

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

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

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผน
การควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักร
อุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงาน
น้อยที่สุด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทนหลอดเมทัลฮา
ไลด์ 250 วัตต์ ในห้องเก็บสินค้าและในสายการผลิต, การใช้ระบบ
ประชุมทางไกลทางจอภาพ (VDO Conference) และมีการควบคุม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าใน
โรงงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึงลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจำ�นวน 63.11 ล้าน
กิโลวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.90 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70 ใช้ในระบบทำ�ความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และ
ร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ มีมาตรการปรับปรุง
ระบบห้องทำ�ความเย็น เพื่อประหยัดการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
การอนุรักษ์พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ ในปี 2562

ทำความเย็น

70

%

การผลิต

17

%

อื่นๆ

7

ปรับอากาศสำนักงาน

%

5

%

แสงสวาง

1

%

การใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดลง

1.90%

เมื่อเทียบปร�มาณการใช ไฟฟา ป 2561

0.46

0.44

0.44

64

64

63

2560

2561

2562

การใชพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง)

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

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

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยกำ�หนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงานบริษัทฯ ดำ�เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่าง
ต่อเนือ่ งให้เหมาะสมกับธุรกิจ กำ�หนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันกำ�หนดมาตรการ และ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการ
พลังงาน และให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดำ�เนินงานด้านพลังงานเป็นประจำ�ทุกปี
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การจัดการมลพิ ษและของเสี ย
มลพิ ษทางอากาศ

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

บริษัทฯ มีระบบกำ�จัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำ�การตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ พบว่าระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศ
ของโรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศ ทำ�ให้ปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศ
เกณฑมาตรฐาน

320

เกณฑมาตรฐาน

60

เกณฑมาตรฐาน

200

ลดลง

50.31 %

ปร�มาณฝุนอยูในเกณฑมาตรฐาน

129

638

2560

2561

317

5

1

2

39

47

48

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

ปร�มาณฝุน (mg/m3)

มลพิ ษทางน้ํา

ซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)

ไนโตรเจนออกไซด (ppm)

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

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบำ�บัดน้ำ�เสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกำ�หนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงในการบำ�บัดน้ำ�เสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน้ำ�ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบการ
บำ�บัดน้ำ�เสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำ�ทิ้งที่เป็นไป
ตามกฎหมายกำ�หนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คัญกับการนำ�น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และข้อกำ�หนดของลูกค้า จึงทำ�ให้
มีข้อจำ�กัดในการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน้ำ�เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
โดยปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ผ่านการบำ�บัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำ�ทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณ
น้ำ�ทิ้งที่นำ�กลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 200-300 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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มลพิ ษทางเสี ยง

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

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient
noise measurement) เพือ่ วัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลีย่
24 ชัว่ โมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงทีป่ ล่อย
ออกสูภ่ ายนอกให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด ดำ�เนินการตรวจวัด
โดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 ผล
การตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนดไว้ทั้งหมด

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายกำ�หนด และมีระบบป้องกันการปนเปือ้ นสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำ�จัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการ
ของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง
การจัดทำ�ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
แต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกำ�จัดโดยผู้ที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ระดับความดังและเสียงรบกวน

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับความดังเสี ยงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq)

มาตรฐาน 70

มาตรฐาน 70

66

61

66

66

59

60

2560

2561

2562

2560

2561

2562

บร�เวณหนาโรงงาน

บร�เวณหลังโรงงาน

ระดับเสี ยงรบกวน (dBA)

มาตรฐาน 10

มาตรฐาน 10

9

9

9

8

2560

2561

2562

2560

9

2

2561

บร�เวณหนาโรงงาน

2562

บร�เวณหลังโรงงาน

สรุปปริมาณของเสีย ในปี 2562

• ขยะอันตราย
ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปื้อน
และน้�ำ มันหล่อลืน่ ใช้แล้ว ส่งกำ�จัดกับบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตาม
กฎหมาย โดยวิธีการกำ�จัดจะมีทั้งนำ�มารีไซเคิล และฝังกลบ
• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย)
เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่ง
กำ�จัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล
ทั้งการคัดแยกเพื่อจำ�หน่ายต่อ ทำ�อาหารสัตว์ หมักเพื่อทำ�เป็น
ปุ๋ย และอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่ง
เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลือง
และปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการ
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
จ�ำนวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า ในปี 2562 (พันใบ/ตัน)

0.16

0.17

0.18

15.26

12.71
12.01

ปร�มาณขยะรวม (พันตัน)

22

25

26

1,746

1,755

2,185

2560

2561

2562

2560*

2561

2562

ปร�มาณขยะรวม (ตัน)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

จำนวนถุงทิ้ง (พันใบ)

จำนวนถุงทิ้ง (ใบ)/ปร�มาณผลผลิต (ตัน)

*มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2560 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่า
ตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
มีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจำ�นวน
2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ทั้ ง สิ้ น จำ � นวน 2 ครั้ ง โดยมี ก ารหารื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้
•

พิจารณาการสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึง่ จะคัดเลือกผู้
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และน�ำเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

•

จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ
บริหาร (CEO) เป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงให้เห็น
ถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา

•

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

•

มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแล

•

รายงานเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ผลการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

จากการดำ�เนินงานข้างต้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ มีการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ รวมไปถึงคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นพ. สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน
การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ การกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำ�กับดูแลระบบงานตรวจสอบ
ทั้งด้านการตรวจสอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ
โดยสรุป ดังนี้
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1.

การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจำ�ไตรมาส
และงบการเงิน ประจำ�ปี 2562 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงิ น รวม ร่ ว มกั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน
และฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความ
เหมาะสมก่ อ นจะมี ก ารนำ � เสนองบการเงิ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการ
บัญชีทีส่ �ำ คัญ รายการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญ รายการ
ปรับปรุง รายการประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำ�คัญ พร้อมฟังการ
ชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าว
ถูกต้องตามที่ควรและได้จัดทำ�ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2562 มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญ เพือ่ ให้มัน่ ใจ
ได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ
ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอืน่ ๆ
ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
2.

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง
ความสมเหตุสมผล และคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงือ่ นไขทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
3.

การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำ�
ปี 2562 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบ
งานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการ
ควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่สำ�คัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไป
ยังคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการบริหาร
บุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในทางด้านการบริหาร ด้านการบัญชีและการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและความปลอดภัย การทุจริตคอร์รัปชัน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางทีก่ �ำ หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินของผู้สอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
4.

การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ส� ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และดำ�เนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าติดตาม
จากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุน สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2562 แล้ว
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5.

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่า การดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทาน
และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ในการ
สอบทานนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอ
ของอัตรากำ�ลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ความเป็น
อิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้คำ�แนะนำ�อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลักการ
ดำ�เนินงาน ได้แก่ การทำ�งานเป็นระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน
บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
และเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการ
ดำ�เนินงานขององค์กร
6.

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ
และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความ
เป็นอิสระและคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้ได้รับทราบถึง
ผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่าง
เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชีสำ�นักงานอื่นที่เทียบได้ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2563 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
7.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงาน
จริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ภายนอก ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการ
ประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ีด่ ี และกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ อันมีสว่ นช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบ
กับความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อ
จำ�กัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหาร และกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มี
จริยธรรม และความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการ
ดำ�เนินงานภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
มีรายงานทางการเงินทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไป
และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นพ.สาธิต

กรเณศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ

เหตระกูล

กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป

พิ เชษฐวณิชย์โชค

กรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด
(มหาชน) มีจำ�นวน 8 ท่าน คือ 1. นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
บริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำ�นวน 7 ท่าน คือ 1. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 2. น.ส.วิภาวดี
ศิริมงคลเกษม 3. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม 4. น.ส.วิวรรยา
ศิริมงคลเกษม 5. น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 6. นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม และ 7. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทางการต่างๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อาทิ การกำ�กับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการทำ�งานของ
ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง การบ่งชี้การประเมินการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการ
บริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบาย
ของบริษัทฯ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัด
ประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
เข้าร่วมประชุม โดยได้มกี ารหารือ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

1.

การบริหารความเสี่ ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อช่วย
กลั่ น กรองงานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นการถ่วงดุลอำ�นาจการดำ�เนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร (Business Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะนำ�ไปสู่ “โอกาส” หรือ
“อุ ป สรรค” ทางธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานประเด็นความ
เสีย่ งได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ทิ ี่
ผิดพลาด ลดผลกระทบทีไ่ ม่อาจคาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริม
ให้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส และมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
2.

กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณานโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจาก
ปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความ
เสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์, ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดย
มีการประชุมหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประเด็นและขอบเขต
ความเสี่ยง ร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและ
สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
นำ�ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
4.
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โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูลทั้งจาก
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน
จากการดำ�เนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ได้มีการติดตามผลสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ในการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง ระบบการควบคุ ม ภายในที่
เพีย งพอและเหมาะสมกับธุร กิจ การปฏิบัติต ามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติ
งานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต
และผลการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้
มีการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่แสดงในรายงาน
ประจำ�ปี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง และ
ตามหลักการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย ซึง่ ถือปฏิบตั อิ ย่าง
สม่�ำ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ีส่ ดุ
ในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งความ
สำ�คัญของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
อย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษา
ไว้ซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ รวมถึงการให้
ความสำ�คัญต่อความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
อีกทั้งพิจารณาหรือไตร่ตรองและวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง
นั้ น ๆ เพื่ อ กำ � หนดมาตรการจั ด การลดความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ร ะดั บ ที่
เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง
กัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดัง
กล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้
สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงิน
ของบริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความน่า
เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

กรรมการผู้จัดการ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2562 ได้แก่ นายนริศ
เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำ�นักงาน
เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
สำ�หรับในรอบปีบัญชี 2562 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่
บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562
จำ�นวนเงินรวม 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 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่
สำ�นักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

เรื่องส� ำคัญในการตรวจสอบ

ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิจการของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
บริษัท) และของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท)
ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่าง
หากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

1.

ค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ

ความเหมาะสมของจำ � นวนค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เป็ น
เรื่องสำ�คัญที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก การกำ�หนด
จำ�นวนที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ความไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากต้ อ งอาศั ย ข้ อ สมมติ แ ละปั จ จั ย
ต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหนี้ อายุหนี้ที่ค้างชำ�ระ
และประสบการณ์การจ่ายชำ�ระเงินในอดีต รายการดังกล่าว
มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินและประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจ
และสมมติฐานหลากหลายโดยผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบาย
การบัญชีสำ�หรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 4.2 และ 7
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทำ�ความเข้าใจเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทาน
ความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานการจัดทำ�
รายงานอายุหนี้และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุลูก
หนี้ พิจารณาการรับชำ�ระหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
โดยเฉพาะจากการรับชำ�ระหนีจ้ ากลูกหนีท้ ีค่ า้ งชำ�ระเกินกำ�หนด
พิจารณาลูกหนีก้ ารค้าทีม่ ขี อ้ โต้แย้ง ลูกหนีก้ ารค้าทีม่ กี ารดำ�เนิน
คดีทางกฎหมาย เพือ่ พิจารณาข้อบ่งชีต้ า่ งๆ และตรวจสอบการ
ประมาณจำ�นวนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะ
เจาะจง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2.

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า การประมาณ
การมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จำ�เป็นต้อง
อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ดังนั้นอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยง
เกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ในการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและรายละเอียดของค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 4.3 และ 8
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวม
ถึงสอบทานความสม่ำ�เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และ
ได้ทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับ โดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง ทดสอบความถูกต้องของการ
คำ�นวณตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่
เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอ่ ยูใ่ นรายงาน
ประจำ�ปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภาย
หลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของกลุม่ บริษทั หากข้าพเจ้า
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเพื่อ
ให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ทำ � งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ�หรับการดำ�เนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อ
มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด
พลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติ
งานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับ การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จ
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ในการดำ � เนิ น งาน
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ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
สำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ทำ � ให้ มี การนำ � เสนอข้ อมู ลโดยถู กต้ องตามที่ ค วร
หรือไม่

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนด
เป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่าง ๆ
ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอ
รายงานฉบับนี้คือ

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทัง้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

บริษัท สำ�นักงาน เอ เอ็ม ซี จำ�กัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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7
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
5.1 และ 7
8

1,087,255,187.45
889,859,240.56
3,716,828,973.42
19,595,012.40
5,713,538,413.83

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

74,018,850.74 109,362,448.23
438,463,132.23 475,975,655.25
334,724,858.68 503,158,812.08
14,130,299.31
21,028,653.75
861,337,140.96 1,109,525,569.31

9
10

2,891,820,118.08
-

2,687,516,130.00 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
- 1,796,873,542.35 1,796,077,542.35

11.1
99,896,881.05
104,491,065.32
11.2
438,393,831.59
396,124,569.59
12
346,906,515.83
349,771,745.12 229,096,803.71 236,843,034.46
13
9,038,063,822.40 8,447,155,222.34 1,345,939,305.78 1,232,209,880.58
14
180,281,234.67
275,851,038.29
95,316,137.26 198,458,598.46
15
41,385,925.37
57,440,897.32
4,000,366.60
7,403,885.43
5.1 และ 16
17,499,999.60
1,294,911.36
1,294,911.36
51,014,276.80
39,994,740.74
22,481,283.73
16,768,805.12
13,106,557,516.75 12,359,640,320.08 5,019,567,139.43 5,013,621,446.40
18,820,095,930.58 18,129,664,582.10 5,880,904,280.39 6,123,147,015.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

8
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
17 และ 18
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
5.1
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5.1 และ 19
ส่ วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ที่ถึงกาหนดรับรู้ในหนึ่งปี
5.1 และ 22
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
5.1
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5.1
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
5.1 และ 22
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

830,000,000.00
982,014,749.69

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

9,173,147.54

9,173,147.54

830,000,000.00 1,380,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
435,400,699.10 646,406,022.76
7,850,000.00

7,850,000.00

82,645,947.02
33,186,408.22
1,937,020,252.47

300,000,000.00
300,000,000.00
122,463,546.81
33,129,197.01
13,103,371.57
12,742,673.45
2,988,182,741.47 1,316,354,070.67 2,361,998,696.21

2,594,400,000.00
551,446,511.00
106,756,775.84
15,429,560.16
3,268,032,847.00
5,205,053,099.47

1,760,000,000.00 1,636,400,000.00 834,300,000.00
520,121,701.00 222,159,650.00 213,515,648.00
115,929,923.38
75,883,333.20
83,733,333.20
19,235,645.31
8,320,958.16
12,713,093.31
2,415,287,269.69 1,942,763,941.36 1,144,262,074.51
5,403,470,011.16 3,259,118,012.03 3,506,260,770.72
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9
บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
23
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
24
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,400,000,000.00

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

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

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

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

140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
10,673,558,403.82 702,965,268.36 698,065,244.99
10,176,432.66
12,602,555,836.48 2,621,786,268.36 2,616,886,244.99
123,638,734.46
12,726,194,570.94 2,621,786,268.36 2,616,886,244.99
18,129,664,582.10 5,880,904,280.39 6,123,147,015.71

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

8
10
9

27.1

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
27.2
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนของบริ ษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

16,863,738,759.20 16,647,017,577.68 8,447,092,873.39
(14,443,470,289.22) (14,263,558,557.34) (7,667,012,819.46)
2,420,268,469.98 2,383,459,020.34 780,080,053.93
48,999,900.00
(5,335,772.78)
4,121,991.36
31,619,119.09
275,979,998.46
292,732,867.85 144,367,045.86
(540,067,343.70) (526,448,270.83) (142,768,793.03)
(866,505,264.66) (845,572,762.42) (369,577,689.39)
255,901,417.38
71,127,743.00
(79,390,663.16)
(78,741,438.60) (71,268,351.89)
1,460,850,841.52 1,300,679,150.70 421,451,284.57
(257,797,781.35) (252,241,106.71) (103,142,461.20)
1,203,053,060.17 1,048,438,043.99 318,308,823.37

1,203,053,060.17

(7,480,647.00)
(80,217.88)
3,096,017.96
(4,464,846.92)
1,043,973,197.07

1,195,450,160.35
7,602,899.82
1,203,053,060.17

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

1,195,450,160.35
7,602,899.82
1,203,053,060.17

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

0.95

0.83

7,932,828,775.11
(7,597,518,732.43)
335,310,042.68
393,040,220.00
48,999,900.00
12,162,727.48
141,906,166.39
(127,690,019.79)
(311,466,985.50)
(74,628,601.20)
417,633,450.06
(31,316,544.15)
386,316,905.91

318,308,823.37

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

0.25

0.31

28

175

25.1

25.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนต่าจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนต่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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
และชำระแล้ว
140,000,000.00 10,016,140,288.58
1,037,972,570.23
(4,493,654.99)
1,033,478,915.24
(376,060,800.00)
140,000,000.00 10,673,558,403.82
1,195,450,160.35
1,195,450,160.35
(313,408,800.00)
140,000,000.00 11,555,599,764.17

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร

งบการเงินรวม

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

8,969,047.14
1,207,385.52
10,176,432.66
319,488.39
10,495,921.05

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนต่าจากการซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนได้เสียที่
ไม่ มีอานาจควบคุม

รวม

11,943,930,335.72 130,892,618.15 12,074,822,953.87
1,037,972,570.23 10,465,473.76 1,048,438,043.99
(4,493,654.99)
28,808.07
(4,464,846.92)
1,033,478,915.24 10,494,281.83 1,043,973,197.07
1,207,385.52
1,207,385.52
(17,748,165.52)
(17,748,165.52)
(376,060,800.00)
(376,060,800.00)
12,602,555,836.48 123,638,734.46 12,726,194,570.94
1,195,450,160.35
7,602,899.82 1,203,053,060.17
1,195,450,160.35
7,602,899.82 1,203,053,060.17
319,488.39
319,488.39
(1,115,488.39)
(1,115,488.39)
(313,408,800.00)
(313,408,800.00)
13,484,916,685.22 130,126,145.89 13,615,042,831.11

รวม

(หน่ วย : บาท)
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
25.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
25.1
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร

(หน่ วย : บาท)
รวม

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
318,308,823.37 318,308,823.37
318,308,823.37 318,308,823.37
(313,408,800.00) (313,408,800.00)
140,000,000.00 702,965,268.36 2,621,786,268.36
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562

งบการเงินรวม

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
1,460,850,841.52 1,300,679,150.70
รำยกำรปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
130,676,991.24 125,682,837.18
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
443,189,950.06 429,319,458.64
ค่ำเสื่ อมรำคำ-อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
6,365,229.29
6,352,483.48
ค่ำเสื่ อมรำคำ
722,868,334.00 702,253,722.95
ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
16,483,816.94
15,723,515.75
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์เสี ยหำยและเสื่ อมสภำพ
15,584,420.00
1,416,794.20
(โอนกลับ)หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
(1,546,836.47)
1,153,951.40
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยไก่ปู่ย่ำพันธุ์ปลดระวำง
(636,454.06)
12,191,910.98
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวำง
4,983,155.63
25,888,782.85
ขำดทุนจำกมูลค่ำกำรทำลำยลูกไก่
1,613,579.99
4,989,647.55
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
(17,952,700.78)
19,960,426.52
โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(56,309.10)
โอนกลับขำดทุนจำกกำรประเมินที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(600.00)
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
17,433,200.12
(4,950,562.18)
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(367,836.58)
(381,701.32)
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
48,901,966.00 148,077,785.84
รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำส่วนที่รับรู ้ เป็ นรำยได้
(9,173,147.54)
(9,173,147.54)
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำส่วนที่รับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำย
1,750,000.44
โอนกลับภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
(63,025.72)
ดอกเบี้ยรับ
(6,133,408.61)
(7,645,400.88)
ดอกเบี้ยจ่ำย
79,390,663.16
78,741,438.60
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(255,901,417.38) (71,127,743.00)
รำยกำรกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในสิ นค้ำคงเหลือของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2,597,529.30
9,477,305.00
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนินงำน 2,659,465,884.00 2,790,022,714.17

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

421,451,284.57

417,633,450.06

7,746,230.75
7,746,230.85
150,940,109.99 145,308,118.39
3,487,015.15
4,661,922.88
12,282,537.61
2.00
(8,343,966.55)
9,643,249.63
(600.00)
22,891,736.88
(1,400,487.34)
242,202.49
1,725,967.73
(393,040,220.00)
(48,999,900.00) (48,999,900.00)
17,884,472.00
64,817,066.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
(535,072.24)
(418,439.42)
67,581,844.99
68,383,806.57
638,778,495.64 268,210,167.35

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

14

บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

งบการเงินรวม

2561

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

(251,489,393.72) 136,415,182.06 (224,425,273.13)
57,211.21
2,586,884.43
360,698.12
(18,233,601.00) (20,794,002.00)
(9,240,470.00)
(3,806,085.15)
6,896.19
(4,392,135.15)
2,211,019,824.92 2,717,653,868.48 620,514,711.21
7,645,400.88
6,133,408.61
535,072.24
(204,808,631.92) (245,742,461.07)
(2,757,354.73)
2,013,856,593.88 2,478,044,816.02 618,292,428.72

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับในเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยไก่ปู่ย่ำพันธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ย่ำพันธุ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวำง
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยในกำรซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินสดจ่ำยในดอกเบี้ยจ่ำยบันทึกเข้ำต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

48,999,900.00
(796,000.00)
8,154,184.00
(119,777,780.45)
106,272,074.50
(490,004,087.39)
(3,500,000.00)
13,767,946.66
(1,264,245,056.97)
(439,126.87)
(21,000,000.00)
(35,957,791.26)
(1,758,525,737.78)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

88,332,788.99
36,894,101.35
(244,370,285.11) (195,796,435.37)
7,270,712.36
(13,302,990.04)
(26,207,406.66) (18,378,482.31)

179

37,262,172.08
86,237,998.81
178,227,993.09 (185,360,726.51)
6,898,354.44 (14,201,050.70)
(2,955,123.88)
(1,100,339.36)
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

393,040,220.00
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
(9,581,000.00)
(796,000.00)
(9,581,000.00)
8,015,757.80
(125,154,964.78)
73,618,928.00
(456,311,500.30)
(2,000,000.00)
7,959,199.92
5,358,348.61
2,761,831.65
(881,634,240.13) (287,761,963.42) (203,655,756.41)
(464,917.76)
(83,496.32)
(174,145.26)
(38,551,317.80)
(5,690,657.87)
(2,505,986.35)
(1,375,104,155.05) (239,973,869.00) 228,885,063.63
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บริษทั จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายเงินปั นผล
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในเงินปันผล
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดงั นี้
- ซื้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ายชาระ
- จาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ซ่ ึงยังไม่ได้รับชาระ
- ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่ปยู่่ าพันธุ์
- ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่โอนเป็ นต้นทุนของไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
- โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นค่าใช้จ่าย
- โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ายชาระ
- ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรับรู ้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- โอนเงินกูย้ มื ระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- รับรู ้ตน้ ทุนผลประโยชน์พนักงานเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

2561

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,550,000,000.00
(4,100,000,000.00)
461,400,000.00
(461,400,000.00)
1,041,400,000.00
(507,000,000.00)
(79,162,175.38)
(313,408,800.00)
(408,170,975.38)
(152,840,119.28)
1,240,095,306.73
1,087,255,187.45

6,840,000,000.00
(7,110,000,000.00)
(66,700,000.00)
416,000,000.00
(216,000,000.00)
(79,388,302.99)
(376,060,800.00)
(6,959,780.00)
(599,108,882.99)
503,831,777.98
736,263,528.75
1,240,095,306.73

3,550,000,000.00
(4,100,000,000.00)
461,400,000.00
(461,400,000.00)
15,000,000.00
881,400,000.00
(379,300,000.00)
(67,353,357.21)
(313,408,800.00)
(413,662,157.21)
(35,343,597.49)
109,362,448.23
74,018,850.74

6,840,000,000.00
(7,110,000,000.00)
15,000,000.00
(66,700,000.00)
416,000,000.00
(88,300,000.00)
(69,030,670.96)
(376,060,800.00)
(439,091,470.96)
15,597,526.04
93,764,922.19
109,362,448.23

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

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
160,000,000.00
390,237.16

1,450,073.14
13,199,610.14
-

48,108,125.33
529,351.76
4,026,799.74
-
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จำกัดตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001471 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2524 และ
แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2537 สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 312 ถนนพระรำมที่ 2
แขวงบำงมด เขตจอมทอง กรุ งเทพมหำนคร ประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดำเนิ นธุ รกิ จผลิตและจำหน่ำยไก่สด
ชำแหละแช่แข็งและไก่แปรรู ป ธุ รกิจฟำร์ มเลี้ยงไก่และธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์
2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบกำรเงินนี้ นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็ นภำษำไทย
งบกำรเงิ นฉบับภำษำอังกฤษได้จดั ทำขึ้นเพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงิ นที่ไม่คุน้ เคยกับ
ภำษำไทย
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี
ซึ่ งจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกำศใช้แล้ว และตำมข้อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรจัดทำและนำเสนอ
รำยงำนทำงกำรเงิน
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นเป็ นไปตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ
ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ ม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่ นใน
นโยบำยกำรบัญชี
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่ำ งปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และตี ค วำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รั บ กำรปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้มี เ นื้ อ หำเท่ ำ เที ย มกับ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำร
ตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธี ป ฏิ บ ัติ
ทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน และปรับปรุ งอันเนื่องมำจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงิ นฉบับใหม่ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั เชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ
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อ้ำงอิงมำตรฐำน

เรื่ อง

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สัญญำเช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิน
ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
2.3 ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและ
กำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำน
มำจำกประสบกำรณ์และปั จจัยต่ำงๆ ที่ผบู ้ ริ หำรมีควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สภำวกำรณ์
แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน
และในงวดอนำคตที่ได้รับผลกระทบ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอีย ดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำ เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิ จ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ งประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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กำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
ในกำรประมำณรำยกำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกสิ นค้ำคงเหลื อพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงในสิ นค้ำเสื่ อมสภำพและสิ นค้ำไม่เคลื่อนไหว
ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงในสิ นค้ำเสื่ อมสภำพและสิ นค้ำไม่เคลื่อนไหว ประมำณจำกสิ นค้ำ
แต่ละชนิดที่เสื่ อมสภำพและสิ นค้ำไม่เคลื่อนไหว
ไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และค่ำเสื่ อมพันธุ์
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมพันธุ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณมำตรฐำนผลผลิตที่คำดว่ำ
จะได้รับและมูลค่ำคงเหลือเมื่อครบกำหนดอำยุกำรให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
และต้องทบทวนมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ น โดยฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
สอบทำนมูลค่ำคงเหลือของไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ที่มีกำรกำหนดมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเริ่ ม
ให้ผลผลิตของไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์กบั มูลค่ำคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
หำกมูลค่ำคงเหลือมีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำระดับที่กำหนดไว้ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนมูลค่ำคงเหลือใหม่
ในกำรนำมำคำนวณค่ำเสื่ อมพันธุ์ของไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับไก่ปู่ย่ำพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษี
ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้ นตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำ
คิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
ค่ำควำมนิยม
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิยม ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ
ค่ำควำมนิยมในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต
จำกสิ นทรัพย์หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์น้ นั รวมทั้ง
กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
คดีควำม
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมำณกำรควำมเสี ยหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรประมำณกำรในเรื่ องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน
3. เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 งบกำรเงิ นรวมนี้ จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 5 แห่ ง (รวมกันเรี ยกว่ำ
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยมีสัดส่ วนโครงสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทกิจกำร

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2562 2561
ธุรกิจฟำร์ มเลี้ยงไก่เนื้อ
99.99 99.99
ธุรกิจฟำร์ มเลี้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์และจำหน่ำยลูกไก่
99.99 99.99
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์และจำหน่ำยลูกไก่ 98.2761 98.2601
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอำหำรแปรรู ป 99.99 99.99
ธุรกิจฟำร์ มเลี้ยงไก่ปู่ย่ำพันธุ์
99.99 99.99
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3.2 บริ ษทั ย่อย เป็ นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั กำรควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั นั้น
เพื่อให้ได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ใน
งบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้ นสุ ดลง
3.3 งบกำรเงิ นรวมจัดท ำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี เดี ยวกันส ำหรั บรำยกำรบัญชี ที่ เหมื อนกันหรื อ
เหตุกำรณ์กำรบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
3.4 รอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
3.5 งบกำรเงินรวมได้รวมรำยกำรบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกตัดรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่ งยอดคงค้ำง
ระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในขั้นตอนกำรจัดทำงบกำรเงินรวมแล้ว
4. สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดรวมเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน ออมทรัพย์
และประจำไม่เกิน 3 เดื อน ที่ไ ม่ติดภำระค้ ำ ประกันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ งปรำศจำกภำระผูกพัน นับจำกวันที่ได้มำและ
ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่นแสดงด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับชำระ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ไ ด้
ซึ่ ง โดยทัว่ ไปพิ จำรณำจำกกำรวิเครำะห์ อำยุลูกหนี้ คงค้ำง วิเครำะห์ ป ระวัติก ำรช ำระหนี้ และ
คำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ในอนำคตจำกลูกหนี้ แต่ละรำยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับชำระ และ
ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็ นหนี้สูญ
4.3 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ โดย
รำคำทุนคำนวณ ดังนี้
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป แสดงตำมรำคำทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ปประเภทอำหำรสัตว์ แสดงตำมรำคำทุนวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลือง แสดงตำมรำคำทุนวิธีถวั เฉลี่ย
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิต แสดงตำมรำคำทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
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ต้นทุนของสิ นค้ำประกอบด้วย ต้นทุนสิ นค้ำที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรแปลงสภำพ และต้นทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่ต้ งั และสภำพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และสิ นค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ำได้รวมกำรปันส่ วนของค่ำโสหุย้ กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม
โดยพิจำรณำถึงระดับกำลังกำรผลิตตำมปกติ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วย
ประมำณกำรต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและต้นทุนที่จำเป็ นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสิ นค้ำนั้นได้
4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน และหักด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน และหักด้วย
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ และตำมงบกำรเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ย
4.5 สิ นทรัพย์ชีวภำพ
สิ นทรัพย์ชีวภำพวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย (ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ชีวภำพ) ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยบันทึกในกำไรขำดทุน เว้นแต่กรณี ที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรม
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ให้วดั มูลค่ำ ดังนี้
- สิ นทรัพย์ชีวภำพส่ วนที่หมุนเวียน ได้แก่ ไข่เชื้ อ งำนระหว่ำงฟั ก และงำนระหว่ำงเลี้ยงไก่เนื้อ
ซึ่ งแสดงไว้ภำยใต้หมวดสิ นค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อนหรื อมูลค่ำ
สุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ เนื่องจำกมีวงจรกำรเลี้ยงสั้น
- สิ นทรัพย์ชีวภำพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์ งำนระหว่ำงเลี้ยงไก่
ปู่ ย่ำพันธุ์และงำนระหว่ำงเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมพันธุ์สะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี ) เนื่ องจำกสิ นทรัพย์ชีวภำพเหล่ำ นี้ มี วงจรกำรเลี้ ยงสั้นและกรณี
สิ นทรัพย์ชีวภำพที่เป็ นพันธุ์สัตว์ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดหรื อมูลค่ำเพื่อกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
ในสภำพปั จจุบนั สำหรับสิ นทรัพย์ชีวภำพดังกล่ำวได้และไม่สำมำรถกำหนดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
มูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสดสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์น้ นั ได้อย่ำง
น่ ำเชื่ อถื อเนื่ องจำกมี ควำมไม่ แน่ นอนอันเกิ ดจำกปั จจัยภำยนอกต่ ำงๆ เช่ น สภำพแวดล้อ ม
ภูมิอำกำศ โรคภัย เป็ นต้น
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ต้นทุนของสิ นทรัพย์ชีวภำพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์
ชี วภำพ และในช่ วงกำรเจริ ญเติบโต เช่น ต้นทุนลูกสัตว์ ค่ำอำหำรสัตว์ และต้นทุนกำรเลี้ยงอื่น
เป็ นต้น
กำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ชีวภำพที่ให้ผลิตผล เช่ น ไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์
คำนวณตำมมำตรฐำนผลผลิตที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นทรัพย์ชีวภำพแต่ละประเภท
4.6 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง ที่ดินหรื ออำคำรหรื อส่ วนควบอำคำรหรื อทั้งที่ดิน
และอำคำรที่ถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรื อจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในกำรผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำร ไม่ได้มีไว้เพื่อ
ใช้ในกำรบริ หำรงำนของกิจกำร ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุน หลังจำกนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณจำกรำคำทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดังนี้
อำคำรชุด
อำคำรโรงงำน

20 ปี
20 ปี

ค่ ำ เสื่ อ มรำคำรวมอยู่ใ นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนิ น งำนและไม่ มี ก ำรคิ ด ค่ ำ เสื่ อ มรำคำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเภทที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์ในกำไรขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
กำรโอนเปลี่ยนประเภทจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปเป็ นที่ดินและอำคำรที่มีไว้ใช้งำน
ใช้มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนและจะวัดมูลค่ำตำมนโยบำยบัญชี ข อง
ที่ดินและอำคำร
4.7 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรง ที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำง
สิ นทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภำพที่พร้อมใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์
ต้นทุนในกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนกำรกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุให้ประโยชน์ไม่เท่ำกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมูลค่ำตำมบัญชี ของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั
จะได้รับ ประโยชน์ เชิ ง เศรษฐกิ จในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมู ล ค่ ำ ต้นทุ นของ
รำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถู กเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจำหน่ ำ ยตำมมูลค่ำตำมบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุ งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจำจะรับรู ้ในกำไรขำดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุน และคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำร
อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง และส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ถำวรอื่น

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน และสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ำง
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทน
สุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ น
รำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำไรขำดทุน
กำรโอนจำกอสังหำริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งำนไปเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนใช้มูลค่ำ
ตำมบัญชี ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำน
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ต้นยำงพำรำระหว่ำ งเพำะปลู ก เป็ นสิ นทรั พ ย์ชี วภำพ เพื่อประโยชน์ส ำหรั บ กำรรั ก ษำ
สภำพแวดล้อมอำคำรโรงเรื อน บริ ษทั ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และรับรู ้
เมื่อเริ่ มแรกตำมรำคำทุน หักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้นทุนส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย กำรปรับสภำพพื้นที่ กำรปรับหน้ำดิน กำรปลูก กำรปรำบวัช พืชและกำรใส่ ปุ๋ย
ซึ่ งเป็ นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกตั้งแต่เริ่ มปลูกจนกระทัง่ ต้นยำงพำรำอยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน
ได้ตำมควำมประสงค์ ซึ่ งใช้ระยะเวลำโดยประมำณ 8 ปี และจะเริ่ มตัดจำหน่ำยหลังจำกต้นยำงพำรำ
พร้อมใช้งำนได้ตำมประสงค์
4.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อน
รู ปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสิ นทรัพย์น้ นั ตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มี ตวั ตนเมื่ อสิ นทรั พ ย์น้ ัน
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมบัญชี

5 ปี

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำย
ฝ่ ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงิน และส่ วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่
สำหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรขำดทุน เมื่อมีกำรขำย
และเช่ำกลับคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน กำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู ้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ตกอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ ำจะจัดเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนจะ
บันทึกในกำไรขำดทุน โดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่
ต้องจ่ำยให้แก่ผใู ้ ห้เช่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.10 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้ำ
เงื่อนไขต้องนำมำรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือ
สิ นทรัพย์ที่จำเป็ นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้
ตำมประสงค์หรื อพร้อมที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกูย้ ืมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลง
เมื่อกำรดำเนิ นกำรส่ วนใหญ่ ที่จำเป็ นในกำรเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภำพพร้อมที่
จะใช้ได้ตำมประสงค์หรื อพร้อมที่จะขำยได้เสร็ จสิ้ นลง
4.11 ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมเกิดจำกส่ วนเกินของต้นทุนกำรรวมธุรกิจที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ที่ได้มำ โดยแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และจะทดสอบ
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น และขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในค่ำควำมนิยมไม่สำมำรถโอนกลับได้
4.12 กำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับกำรประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้ บ่งชี้
ของกำรด้อยค่ำเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำนั้นรวมอยู่
โดยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ค่ำควำมนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ทรำบแน่นอน และสิ นทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน ซึ่ งยังไม่พร้อมใช้จะมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี โดยไม่คำนึงว่ำจะมีขอ้ บ่งชี้ ของ
กำรด้อยค่ำเกิดขึ้นหรื อไม่
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนทันที
กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
- มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ
- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดที่เป็ นอัตรำก่อนภำษีเงินได้
ที่ สะท้อนมู ลค่ำที่ อำจประเมิ นได้ใ นตลำดปั จจุบ นั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่ มี ต่ อ
สิ นทรัพย์
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- สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจำกสิ นทรัพย์อื่น ๆ จะพิจำรณำ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่สินทรัพย์น้ ัน
มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรำยกำร หำกประมำณกำร
ที่ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภำยหลังจำกรับรู ้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี
ที่ควรเป็ น (สุ ทธิ จำกค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย) หำกไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์น้ นั มำก่อน
- กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ในกำไรขำดทุนทันที
4.13 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงด้วยรำคำทุน
4.14 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
- กลุ่มบริ ษทั บันทึกเงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำ ใช้จ่ำ ย
เมื่ อเกิ ดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
- กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
- กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้
ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน อัตรำกำรมรณะ และอัตรำเงินเฟ้อ
- ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) รับรู ้เป็ นรำยกำรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
- ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถู กรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลด
ขนำดโครงกำร
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4.15 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ของกำรเกิ ด
ภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำนอันเป็ นผลสื บเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดี ต
ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพัน
และจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่ อถื อ รำยจ่ำยที่จะได้รับคืนบันทึก เป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่ำงหำก ก็ต่อเมื่อกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่ นอนและเมื่อได้จ่ำยชำระ
ประมำณกำรหนี้สินไปแล้ว
4.16 กำรรับรู ้รำยได้
- รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร รับรู ้เมื่อ บริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำและบริ กำร รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
แสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำและบริ กำรที่ได้ส่งมอบ หลังจำกหัก
ส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
- รำยได้ค่ำเช่ำ สำหรับสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้ในกำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
- รำยได้จำกกำรรับคืนภำษีอำกร รับรู ้เมื่อได้รับคืนภำษีอำกร
- รำยได้เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
4.17 กำรรับรู ้ค่ำใช้จ่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
- รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้ในกำไรขำดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
- ต้นทุนทำงกำรเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ำยของเงินกูย้ มื และประมำณกำรหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจำกเวลำที่ผำ่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
กำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรื อ กำรผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข รับรู ้ในกำไรขำดทุนโดยใช้วธิ ี อตั รำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รับรู ้
ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งจะรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษ ทั
จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่
กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับ
หนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน
โดยกำรเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภำษีเดียวกัน หรื อหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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4.19 กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ น้
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว ซึ่ งไม่ได้
คำนวณกำไรต่อหุ น้ ปรับลด เนื่องจำกบริ ษทั ไม่มีหุน้ สำมัญเทียบเท่ำ
4.20 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้
กำรควบคุ มเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่ำวซึ่ งมีอำนำจชักจูงหรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
4.21 เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นปี
แปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำว
แสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนสำหรับปี
4.22 ข้อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน เปิ ดเผยแยกตำมส่ วนงำนธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงำนธุ รกิจ
เป็ นส่ วนธุ รกิจที่จดั หำผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ กำรที่มีควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนซึ่ งแตกต่ำงไปจำก
ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่ให้ของส่ วนธุ รกิจอื่น
4.23 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงิ นสด ลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และเจ้ำหนี้เงินกูย้ มื ซึ่งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับ
รำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.24 สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมผันผวน
ของอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระ กำไรหรื อขำดทุนจำกสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำจะบันทึกในกำไรขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ
4.25 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่ อง
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพ
คล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในงบกำรเงิ นแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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5. รำยกำรธุ รกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชี ที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่ม
เดียวกัน หรื อมีกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ
เกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

-

-

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

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

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

132,084,492.00
226,621,399.03

85,976,135.50
275,901,178.83

132,084,492.00
9,120,000.00

85,976,135.50
-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จำกัด
รวม

22,526,313.37
90,295,861.43
286,380.00
4,018,471.48
475,832,917.31

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

22,526,313.37
90,295,861.43
286,380.00
269,543,028.48

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

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด

-

-

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

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

11,172,254.07
4,743,237.50

10,434,724.88
4,334,864.50

9,074,004.87
423,380.00

8,715,315.73
426,315.00

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
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บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จำกัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)
รวม
เงินทดรองจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จำกัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จำกัด
รวม
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด
เงินมัดจำจ่ำย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จำกัด
รวม
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำส่ วนที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี
สุทธิ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด

33
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
841,379.21
646,938.42
21,828.00
17,425,637.20

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

840,309.21
33,009.50
21,828.00
11,832,260.64

101,967.22
10,764.20
10,410,741.49

-

-

1,747,245.67

1,558,830.99

-

2,000.00

-

-

296,246.05
3,846.74
3,846.74
1,923.37
305,862.90

633.51
2,633.51

1,747,245.67

1,558,830.99

687,277.50

654,550.19

687,277.50

654,550.19

2,084,400.00
125,000.00
114,000.00
2,323,400.00

2,084,400.00
125,000.00
114,000.00
2,323,400.00

891,000.00
114,000.00
1,005,000.00

891,000.00
114,000.00
1,005,000.00

19,249,999.56
(1,749,999.96)
17,499,999.60

-

-

-

-

-

138,526,226.12
247,277.00

318,150,307.86
1,899,262.00
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
รวม
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส. ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
รวม
เงินมัดจำรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
รวม

618,984.55

21,095,226.97

-

18,980,874.00

26,537,728.29
27,156,712.84

52,977.50
21,148,204.47

138,773,503.12

339,030,443.86

-

-

326,455.66
1,128,070.28
61,792.10

592,397.27
1,581,960.75
39,689.10

-

1,155,548.33
3,241,485.53

-

-

597,839.66
597,839.66

3,259,285.90
7,656,319.76

160,403.09
1,676,721.13

156,209.66
2,370,256.78

-

-

410,632.29
105,844.40
305,381.73
600.00

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

-

66,340.00

-

66,340.00

4,155.99
4,155.99

66,340.00

4,155.99
826,614.41

403,716.05

-

-

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
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
เงินรับล่วงหน้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด

-

-

25,000.00

25,000.00

83,733,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
75,883,333.20

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

83,733,333.20
7,850,000.00
(7,850,000.00)
(7,850,000.00)
75,883,333.20

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

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

กรรมกำรในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลำยปี

461,400,000.00
(461,400,000.00)
-

-

461,400,000.00
(461,400,000.00)
-

-

กรรมกำรในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

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

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวม

-

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

-

-

รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่ถึงกำหนดรับรู ้ภำยในหนึ่งปี ต้นปี
หัก ส่ วนที่รับรู ้ระหว่ำงปี
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดรับรู ้ภำยในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
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เงินกูย้ มื ระยะยำว
กรรมกำรในบริ ษทั ใหญ่
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
กรรมกำรในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

1,134,300,000.00 806,600,000.00 1,134,300,000.00
881,400,000.00 416,000,000.00 881,400,000.00
(379,300,000.00) (88,300,000.00) (379,300,000.00)
1,636,400,000.00 1,134,300,000.00 1,636,400,000.00
- (300,000,000.00)
1,636,400,000.00 834,300,000.00 1,636,400,000.00
227,900,000.00
50,000,000.00
(28,400,000.00)
249,500,000.00

136,900,000.00
103,000,000.00
(12,000,000.00)
227,900,000.00

806,600,000.00
416,000,000.00
(88,300,000.00)
1,134,300,000.00
(300,000,000.00)
834,300,000.00

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
697,800,000.00 756,500,000.00
เพิ่มขึ้น
110,000,000.00
57,000,000.00
ลดลง
(99,300,000.00) (115,700,000.00)
ยอดคงเหลือปลำยปี
708,500,000.00 697,800,000.00
รวมส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- 300,000,000.00
รวมเงินกูย้ มื ระยะยำว
2,594,400,000.00 1,760,000,000.00 1,636,400,000.00

300,000,000.00
834,300,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยทั้งจำนวนเป็ นกำรกูย้ ืม
ในรู ป ตัว๋ สัญญำใช้เงินชนิ ดจ่ำ ยคืนเมื่อทวงถำมคิดดอกเบี้ ยในอัตรำร้อยละ 1.58-1.95 ต่อปี และ
1.68 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนเป็ นกำรกู้ยืม
ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน ครบกำหนดภำยในปี 2564 ปี 2565 และปี 2567 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินครบกำหนด
ภำยในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ำกันทั้งสองปี
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5.2 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษัทย่ อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ขำยสิ นค้ำ
ซื้ อสิ นค้ำ
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ดอกเบี้ยจ่ำยส่ วนที่โอนเข้ำ
กำไรขำดทุน
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษัทร่ วม
ขำยสิ นค้ำ
ซื้ อสิ นค้ำ
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำทุนและรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
รำคำทุน

-

- 385,364,104.43 387,389,820.83
- 4,024,118,423.64 4,406,622,739.69
5,935,098.00
5,935,098.00
26,135,108.60
26,309,478.20
- 393,040,220.00
6,131,583.47
7,428,271.69

อัตรำร้อยละ 1.58-1.95 ต่อปี

-

-

468,534.26

109,775.35

รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด 6,773,898,828.63 6,782,330,900.85 2,152,568,482.29 1,685,086,759.40
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด 436,612,052.82 208,454,745.90 386,186,904.50 163,023,926.00
รำคำตำมสัญญำ
20,396,491.90
19,986,877.04
17,369,401.85
16,959,786.99
รำคำทุนและรำคำตลำด
179,426,279.89 174,775,906.42 128,632,269.89 125,923,516.42
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
48,999,900.00
รำคำทุน
965,880.00
916,380.00
916,380.00
916,380.00

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด 2,273,502,722.62 2,589,483,150.89 1,767,280,627.73 2,031,048,044.52
ซื้ อสิ นค้ำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด 2,690,064,657.40 2,888,640,178.50
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำคำตำมสัญญำ
600,000.00
600,000.00
รำยได้อื่น
รำคำทุนและรำคำตลำด
43,825,128.65
32,044,995.11
3,090,300.05
2,601,459.41
ค่ำเช่ำ
รำคำตำมสัญญำ
25,509,062.69
21,285,686.00
9,429,062.69
9,405,686.00
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
22,714,208.72
63,613,002.38
2,263,020.16
2,225,097.94
รำคำทุนและรำคำตลำด
รำยกำรบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำยส่ วนที่โอนเข้ำ
กำไรขำดทุน
ดอกเบี้ยจ่ำยส่ วนที่โอนเข้ำต้นทุน
สิ นทรัพย์งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

อัตรำร้อยละ 1.93-5.50 ต่อปี

62,290,248.43

53,970,005.25

51,099,906.02

43,515,730.71

อัตรำร้อยละ 1.93-5.50 ต่อปี

33,809,482.86

37,265,694.55

3,542,349.47

1,220,363.10

5.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
125,900,646.00 127,209,162.00 52,908,853.00 54,389,386.00
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 3,354,667.00 14,297,719.00 1,871,196.00 7,257,093.00
รวม
129,255,313.00 141,506,881.00 54,780,049.00 61,646,479.00
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่ จ่ำยให้แก่ ผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรของบริ ษ ทั
ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ผบู ้ ริ หำรของบริ ษทั หมำยถึงบุคคลที่กำหนด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5.4 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริ ษทั ฟำร์ มกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ ม จำกัด
บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทำวน์ จำกัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์อำหำรสัตว์ จำกัด
บริ ษทั ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส จำกัด
บริ ษทั กรุ งไทยเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ จำกัด
NICHIREI FOODS INC.
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ย่อย โดยกำรถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยกำรถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยกำรถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยกำรถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย โดยกำรถือหุน้ และมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม โดยกำรถือหุน้
บริ ษทั ร่ วม โดยกำรถือหุน้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยมีบริ ษทั ใหญ่ร่วมกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วม โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
กรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ และบุคคลซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เช็คในมือ
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
520,000.00
1,354,106.03
676,695,940.29 568,364,972.07
405,982,334.44 661,029,683.13
4,056,912.72
9,346,545.50
1,087,255,187.45 1,240,095,306.73

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
55,000.00
889,106.03
44,335,409.35 81,881,202.35
29,628,441.39 26,592,139.85
74,018,850.74 109,362,448.23
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7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
ตัว๋ เงินรับบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ-สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
เงินทดรองจ่ำยบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ำยบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
รำยได้คำ้ งรับบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
475,832,917.31 575,057,230.87 269,543,028.48 285,621,995.52
330,968,605.99 335,933,820.36 134,403,723.11 168,169,878.53
51,590,027.50
49,472,580.05
858,391,550.80 960,463,631.28 403,946,751.59 453,791,874.05
(33,918,874.20) (35,357,662.67)
824,472,676.60 925,105,968.61 403,946,751.59 453,791,874.05
17,425,637.20
16,422,538.90
305,862.90
1,500,105.84
1,749,999.96
687,277.50
23,948,759.71
3,346,381.95
65,386,563.96
65,386,563.96
889,859,240.56

16,658,437.38
1,850,628.93
2,633.51
1,659,416.32

11,832,260.64
12,763,889.05
1,747,245.67
40,000.00

10,410,741.49
61,687.15
1,558,830.99
91,700.00

654,550.19
687,277.50
654,550.19
26,130,344.76
6,306,098.78
8,030,414.19
2,911,164.36
1,139,609.00
1,375,857.19
49,867,175.45 34,516,380.64 22,183,781.20
(170,000.00)
49,697,175.45 34,516,380.64 22,183,781.20
974,803,144.06 438,463,132.23 475,975,655.25

ลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ แยกตำมอำยุได้ดงั นี้
7.1 ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

408,416,003.87

491,164,751.49

258,124,743.42 267,167,990.43

67,416,913.44
475,832,917.31

83,892,479.38
575,057,230.87

11,418,285.06 18,454,005.09
269,543,028.48 285,621,995.52

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 1-180 วัน
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7.2 ลูกหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินรับ
อยูใ่ นกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

261,648,739.94 273,972,150.06
86,299,809.35
34,610,084.20
382,558,633.49
(33,918,874.20)
348,639,759.29

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
91,180,130.54 131,340,734.03

74,091,411.20 42,853,937.57 35,803,489.50
37,342,839.15
369,655.00 1,025,655.00
385,406,400.41 134,403,723.11 168,169,878.53
(35,357,662.67)
350,048,737.74 134,403,723.11 168,169,878.53

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 1-60 วัน
รำยกำรเคลื่ อ นไหวของค่ ำ เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ -ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น กิ จกำรอื่ น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี
ได้รับชำระคืนในระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

ปัจจุบนั แล้ว

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(35,527,662.67) (34,576,662.27)
(480,195.00) (3,078,621.00)
2,027,031.47
1,940,819.60
61,952.00
186,801.00
(33,918,874.20) (35,527,662.67)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
-

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั เชื่ อว่ำค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตำมที่บนั ทึกไว้เพียงพอในสถำนกำรณ์
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8. สิ นค้ำคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้ำสำเร็ จรู ปประเภทไก่แปรรู ป
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปประเภทอำหำรสัตว์
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปประเภทไข่ไก่
วัตถุดิบและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
สิ นค้ำชีวภำพส่ วนที่หมุนเวียน
ไข่เชื้อและงำนระหว่ำงฟัก
งำนระหว่ำงเลี้ยงไก่เนื้อ
ลูกไก่
อะไหล่ วัสดุโรงงำน วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ
รวม
หัก ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
137,390,535.85 170,088,020.28
57,062,001.69 53,679,089.47
379,051.69
2,199,994,187.25 1,772,690,737.23
210,661,349.75 336,150,388.50
1,098,187.78
56,784,404.86 214,939,034.04
109,596,068.39
422,412,858.69
536,350,003.04
3,731,728,648.99
(2,878,872.85)
(12,020,802.72)
3,716,828,973.42

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
132,085,172.01 164,590,243.75
21,139,801.55
23,862,483.50
56,476,446.68 211,950,030.39

100,594,078.71
360,803,948.85
37,202.04
551,846,962.36 137,832,266.43 123,908,848.98
3,560,829,461.48 347,533,686.67 524,311,606.62
(2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85)
(29,973,503.50) (9,929,955.14) (18,273,921.69)
3,527,977,085.13 334,724,858.68 503,158,812.08

ประมำณกำรปริ มำณทำงกำยภำพของสิ นทรัพย์ชีวภำพ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้

ไข่เชื้อ และงำนระหว่ำงฟัก (หน่วย : ฟอง)
งำนระหว่ำงเลี้ยงไก่เนื้อ (หน่วย : ตัว)
ลูกไก่ (หน่วย : ตัว)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
9,807,893
9,023,475
9,423,404
8,324,699
3,262
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สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำ
สิ นค้ำคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลงมีรำยกำร
เคลื่อนไหวดังนี้

ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง-ต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
โอนกลับระหว่ำงปี
ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง-ปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
(29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69)
(8,630,672.06)
(522,814.75) (20,091,670.72)
(9,643,249.63)
18,475,515.53
131,244.20
8,343,966.55
(12,020,802.72) (29,973,503.50)
(9,929,955.14) (18,273,921.69)
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขำย
- ต้นทุนขำย
14,461,422,990.00 14,243,598,130.82 7,675,356,786.01 7,587,875,482.80
- กำรปรับลดมูลค่ำเป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับ
(โอนกลับรำยกำร)
(17,952,700.78)
19,960,426.52
(8,343,966.55)
9,643,249.63
สุ ทธิ
14,443,470,289.22 14,263,558,557.34 7,667,012,819.46 7,597,518,732.43

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั รำส่ วนดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ทุน
ชำระแล้ว

สัดส่ วนร้อยละ
กำรลงทุน
2562 2561

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

2562
2561
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
- บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จำกัด
100,000,000.00 100,000,000.00 49.00 49.00 1,246,124,096.91 1,041,747,853.30 49,000,000.00 49,000,000.00
- บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จำกัด
3,014,000,000.00 3,014,000,000.00 49.00 49.00 1,645,696,021.17 1,645,768,276.70 1,476,859,700.00 1,476,859,700.00
รวม
2,891,820,118.08 2,687,516,130.00 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00
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ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,910,427,662.86
1,678,497,249.65
(738,091,077.68)
(306,941,776.12)
2,543,892,058.71

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

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

1,947,687,643.08
1,982,862,215.91
(500,065,645.61)
(47,780,451.06)
3,382,703,762.32

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

(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
รำยได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงปี

7,164,261,686.37
517,125,680.64
517,125,680.64
517,125,680.64
48,999,900.00

6,050,227,856.02
289,776,519.97
289,776,519.97
289,776,519.97
48,999,900.00

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
รำยได้
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงปี

8,215,526,696.33
4,821,585.88
4,821,585.88
4,821,585.88
-

8,106,813,968.90
(160,706,527.08)
(160,706,527.08)
(160,706,527.08)
-
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กระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมที่รับรู ้
ในงบกำรเงินรวม
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
บริ ษทั แมคคีย ์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รำยกำรปรับปรุ งอื่น
มูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั (ร้อยละ)
รำยกำรปรับปรุ งอื่น
มูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รวมมูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

2,543,892,058.71
49.00
1,246,507,108.77
(383,011.86)
1,246,124,096.91

2,126,766,378.07
49.00
1,042,115,525.25
(367,671.95)
1,041,747,853.30

3,382,703,762.32
49.00
1,657,524,843.54
(11,828,822.37)
1,645,696,021.17
2,891,820,118.08

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

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั รำส่ วนดังนี้
(หน่วย : บำท)
ชื่อบริ ษทั
2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟำร์ม จำกัด
- บริ ษทั ฟำร์มกรุ งไทย จำกัด
- บริ ษทั กรุ งไทยอำหำร จำกัด (มหำชน)
- บริ ษทั จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด
- บริ ษทั จีพี บรี ดดิ้ง จำกัด
รวม

ทุน
ชำระแล้ว

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

2561

สัดส่ วนร้อยละ
กำรลงทุน
2562
2561

550,000,000.00 99.99 99.99
350,000,000.00 99.99 99.99
400,000,000.00 98.2761 98.2601
160,000,000.00 99.99 99.99
200,000,000.00 99.99 99.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

วิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

549,999,910.00 549,999,910.00
349,999,910.00 349,999,910.00
536,374,727.35 535,578,727.35
159,999,100.00 159,999,100.00
200,499,895.00 200,499,895.00
1,796,873,542.35 1,796,077,542.35

เงินปันผล
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
- 393,040,220.00
- 393,040,220.00
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สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีกำรลงทุนเพิ่มในบริ ษทั กรุ งไทยอำหำร
จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจำนวน 6,400 หุ ้น จำนวน 0.80 ล้ำนบำท โดยสัดส่ วนกำรถื อ หุ ้น
เพิ่มขึ้นจำกอัตรำร้อยละ 98.2601 เป็ นอัตรำร้อยละ 98.2761 ซึ่ งเป็ นกำรซื้ อในรำคำต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี
ส่ งผลให้เกิดส่ วนต่ำจำกกำรซื้ อเงินลงทุน จำนวน 319,488.39 บำท แสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เนื่องจำก
ถือเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงของผูถ้ ือหุ น้ ภำยหลังจำกกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวแล้ว
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 9/2561 ของบริ ษทั กรุ งไทยอำหำร
จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
สำหรับผลจำกกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2551-2552 โดยเสนอจ่ำยเงินปั นผลหุ ้นละ 10.00 บำท จำนวน
40,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงิน 400.00 ล้ำนบำท ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562
11. สิ นทรัพย์ชีวภำพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
11.1 ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
จำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
จำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ไก่ปู่ย่ำพันธุ์

งบกำรเงินรวม
งำนระหว่ำง
เลี้ยงไก่ปู่ย่ำพันธุ์

รวม

135,761,580.88
138,820,646.59
(158,418,607.35)
116,163,620.12
136,761,719.51
(116,163,620.12)
136,761,719.51

39,337,204.49
125,154,964.78
14,400,262.24
(138,820,646.59)
40,071,784.92
119,777,780.45
13,822,756.46
(136,761,719.51)
36,910,602.32

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
119,777,780.45
136,761,719.51
13,822,756.46
(116,163,620.12)
(136,761,719.51)
173,672,321.83
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(หน่วย : บำท)
ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
ค่ ำเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ประจำปี
ค่ำเสื่ อมพันธุ์สำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ปลดระวำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ประจำปี
ค่ำเสื่ อมพันธุ์สำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ปลดระวำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
งำนระหว่ำง
เลี้ยงไก่ปู่ย่ำพันธุ์

รวม

(64,272,441.11)
(125,682,837.18)
138,210,938.57
(51,744,339.72)
(130,676,991.24)
108,645,890.18
(73,775,440.78)

-

(64,272,441.11)
(125,682,837.18)
138,210,938.57
(51,744,339.72)
(130,676,991.24)
108,645,890.18
(73,775,440.78)

64,419,280.40
62,986,278.73

40,071,784.92
36,910,602.32

104,491,065.32
99,896,881.05

ค่ ำเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

125,682,837.18
130,676,991.24

11.2 ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิม่
รับโอน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
จำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
รับโอน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
จำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

งบกำรเงินรวม
งำนระหว่ำง
เลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์

รวม

347,950,465.15
544,075,709.06
(529,239,903.73)
362,786,270.48
568,754,655.11
(512,494,171.04)
419,046,754.55

163,159,707.03
527,573,937.85
32,510,546.98
(544,075,709.06)
179,168,482.80
554,551,445.24
42,162,996.95
(568,754,655.11)
207,128,269.88

511,110,172.18
527,573,937.85
544,075,709.06
32,510,546.98
(529,239,903.73)
(544,075,709.06)
541,954,753.28
554,551,445.24
568,754,655.11
42,162,996.95
(512,494,171.04)
(568,754,655.11)
626,175,024.43
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(หน่วย : บำท)
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

งบกำรเงินรวม
งำนระหว่ำง
เลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์

รวม

ค่ ำเสื่ อมพันธุ์สะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ประจำปี
ค่ำเสื่ อมพันธุ์สำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ปลดระวำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมพันธุ์ประจำปี
ค่ำเสื่ อมพันธุ์สำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ปลดระวำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(144,888,084.93)
(429,319,458.64)
428,377,359.88
(145,830,183.69)
(443,189,950.06)
401,238,940.91
(187,781,192.84)

-

(144,888,084.93)
(429,319,458.64)
428,377,359.88
(145,830,183.69)
(443,189,950.06)
401,238,940.91
(187,781,192.84)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

216,956,086.79
231,265,561.71

179,168,482.80
207,128,269.88

396,124,569.59
438,393,831.59

ค่ ำเสื่ อมพันธุ์ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

429,319,458.64
443,189,950.06

ประมำณกำรปริ มำณทำงกำยภำพของสิ นทรัพย์ชีวภำพ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้

ไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ไก่ปู่ย่ำพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ระหว่ำงเลี้ยง
รวม

(หน่วย : ตัว)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
713,556
626,207
582,756
549,065
1,296,312
1,175,272
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12. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

งบกำรเงินรวม
อำคำร

รวม

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

265,247,814.80
2,000,000.00
267,247,814.80
2,961,800.00
270,209,614.80

130,310,492.98 395,558,307.78
2,000,000.00
130,310,492.98 397,558,307.78
538,200.00
3,500,000.00
130,848,692.98 401,058,307.78

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(285,945.20)
(48,497.55)
(334,442.75)
(48,497.55)
(382,940.30)

(40,330,487.98) (40,616,433.18)
(6,303,985.93) (6,352,483.48)
(46,634,473.91) (46,968,916.66)
(6,316,731.74) (6,365,229.29)
(52,951,205.65) (53,334,145.95)

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
โอนกลับรำยกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(850,146.00)
32,500.00
(817,646.00)
(817,646.00)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

266,095,726.05
269,009,028.50

ค่ ำเสื่ อมรำคำทีแ่ สดงอยู่ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(23,809.10)
23,809.10
-

(873,955.10)
56,309.10
(817,646.00)
(817,646.00)

83,676,019.07 349,771,745.12
77,897,487.33 346,906,515.83
6,352,483.48
6,365,229.29
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(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินและ
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รับโอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

400,812,011.54
48,108,125.33
448,920,136.87
448,920,136.87

(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)
(48,497.55) (7,697,733.20) (7,746,230.75)
(382,940.30) (219,398,592.86) (219,781,533.16)

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
โอนกลับรำยกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

275,258,202.97
48,108,125.33
323,366,328.30
323,366,328.30

รวม

(42,400.00)
600.00
(41,800.00)
(41,800.00)

-

(42,400.00)
600.00
(41,800.00)
(41,800.00)

125,177,565.82
125,129,068.27

111,665,468.64
103,967,735.44

236,843,034.46
229,096,803.71

ค่ ำเสื่ อมรำคำทีแ่ สดงอยู่ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

7,746,230.85
7,746,230.75
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- งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำ
รำคำทุนจำนวน 103.04 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี จำนวน 63.71 ล้ำนบำท และมูลค่ำรำคำทุนจำนวน
103.04 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 68.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันสิ นเชื่ อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมินรำคำในเดือนมกรำคม และกรกฎำคมถึงกันยำยน 2561 จำนวน 1,306.47 ล้ำนบำท และ
1,302.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวได้รวมรำยกำรสิ นทรัพย์ที่ได้มำหลังกำรประเมิน
รำคำจำนวน 5.48 ล้ำนบำท และ 1.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์ที่ได้มำแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ) ทั้งนี้มูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดยใช้วิธี เปรี ยบเที ยบรำคำตลำด (Market
Approach) และวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) สำหรับกำรประเมินรำคำที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน
(Cost Approach) สำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยได้ค่ำเช่ำ ซึ่ งรับรู ้ในกำไรขำดทุนจำนวน 25.59 ล้ำนบำท และ 25.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
- งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำรำคำทุน
จำนวน 313.61 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี จำนวน 105.46 ล้ำนบำท และมูลค่ำรำคำทุนจำนวน 313.61
ล้ำ นบำท มูล ค่ำ ตำมบัญชี จำนวน 111.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นหลัก ทรัพ ย์ค้ ำ ประกันสิ นเชื่ อที่
กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีมูลค่ำยุติธรรมตำมรำยงำน
กำรประเมิ นรำคำในเดื อนกรกฎำคมถึ งกันยำยน 2561 จำนวน 1,273.40 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
ทั้ง นี้ มูล ค่ำ ยุติธ รรมของอสัง หำริ ม ทรัพ ย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) และวิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) สำหรับกำรประเมินรำคำที่ดิน
และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สำหรับกำรประเมินรำคำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนก่อให้เกิด
รำยได้ค่ำเช่ำ ซึ่ งรับรู ้ในกำไรขำดทุนจำนวน 23.58 ล้ำนบำท และ 23.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำที่แสดงในกำไรขำดทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่โอนเข้ำต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
ค่ำเสื่ อมรำคำที่โอนเข้ำต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำที่แสดงในกำไรขำดทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่โอนเข้ำต้นทุนงำนระหว่ำงเลี้ยง
ค่ำเสื่ อมรำคำที่โอนเข้ำต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของสินทรัพย์ :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ประกอบด้วย

13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

4,281,735,654.02

(41,800.00)
(41,800.00)

579,138,711.61
4,347,647,089.85

(3,424,148,984.85)
(318,094,506.29)
34,488,405.91
(3,707,755,085.23)
(338,657,176.13)
147,366,334.94
(3,899,045,926.42)

(32,812,057.86)
(2,709,187.06)
(35,521,244.92)
(2,887,433.20)
(38,408,678.12)

651,373,770.62

7,675,693,218.02
853,360.12
348,546,050.57
(35,601,889.46)
7,989,490,739.25
3,343,313.01
416,295,890.41
(162,436,926.40)
8,246,693,016.27

อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
และส่วนปรับปรุ ง

607,448,970.45
263,126.80
6,989,659.28
614,701,756.53
55,949,875.00
19,172,617.21
689,824,248.74

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

934,034,468.50

1,036,955,128.40

-

(2,424,801,396.16)
(218,767,580.50)
15,288,699.28
(2,628,280,277.38)
(217,459,767.67)
298,484,958.23
(2,547,255,086.82)

3,405,879,104.86
19,500,796.02
253,995,453.59
(14,139,948.69)
3,665,235,405.78
35,319,204.83
107,402,797.07
(326,667,852.36)
3,481,289,555.32

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

274,957,463.48

230,268,943.79

-

(1,005,039,948.08)
(85,146,967.20)
24,690,800.61
(1,065,496,114.67)
(91,882,158.14)
25,781,656.14
(1,131,596,616.67)

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
18,088,987.54
118,650,663.56
(25,950,629.41)
1,406,554,080.15

เครื่ องมือเครื่ องใช้

61,996,908.80

64,042,486.37

-

(404,680,055.55)
(27,144,139.29)
7,848,111.53
(423,976,083.31)
(26,540,989.04)
14,436,048.96
(436,081,023.39)

473,676,582.24
16,597,877.96
5,765,446.75
(8,021,337.27)
488,018,569.68
20,914,529.49
4,022,992.02
(14,865,319.00)
(12,840.00)
498,077,932.19

297,826,927.39

283,726,790.38

-

(802,127,843.40)
(100,642,735.20)
41,824,575.63
(860,946,002.97)
(105,225,045.08)
39,093,806.22
(927,077,241.83)

1,088,280,436.48
61,645,513.38
36,579,826.26
(41,832,982.77)
1,144,672,793.35
102,368,726.13
16,972,214.51
(39,109,564.77)
1,224,904,169.22

งบกำรเงินรวม
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

3.00

2,974.50

-

(842,249.30)
(6,526.20)
49,999.00
(798,776.50)
(2,971.50)
(801,748.00)

851,751.00
(50,000.00)
801,751.00
801,751.00

สิ นทรัพย์ถำวรอื่น

2,458,606,265.33

1,962,227,884.60

-

-

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
1,052,802,760.02
154,639,952.44
(2,918,079.33)
(708,146,252.40)
2,458,606,265.33

11,620,925.43

9,056,648.67

-

-

5,153,915.92
2,634,542.29
1,268,190.46
9,056,648.67
2,054,023.02
510,253.74
11,620,925.43

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
งำนระหว่ำง
และงำนระหว่ำงประกอบ เพำะปลูกต้นยำงพำรำ

722,868,334.00
55,985,753.41
3,801,453.35

702,253,722.95
46,910,809.22
3,347,109.57

9,038,063,822.40

8,447,155,222.34

(41,800.00)
(41,800.00)

(8,094,452,535.20)
(752,511,641.74)
124,190,591.96
(8,722,773,584.98)
(782,655,540.76)
525,162,804.49
(8,980,266,321.25)

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
1,290,841,419.04
837,667,380.96
(571,948,371.27)
(708,159,092.40)
18,018,371,943.65

รวม

(หน่ วย : บำท)
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ค่ ำเสื่ อมรำคำทีอ่ ยู่ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

321,263,363.78
272,730,227.34

15,624,887.11
19,581,529.04

21,160,588.58
25,628,689.32

28,633,668.94
54,830,178.14

150,539,263.81
150,971,322.82

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
524,353,173.79
519,771,633.11

(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)
(2,887,433.20) (40,260,416.59) (81,377,450.82) (6,252,595.11) (7,502,005.51) (12,660,208.76)
9,861,831.79
253,770,318.85
2,140,497.33
1,598,973.79 9,300,274.37
(38,408,678.12) (623,566,169.54) (923,069,424.67) (166,453,968.06) (196,114,088.26) (137,041,305.09)

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำประจำปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

178,807,722.65 1,154,483,486.49 1,393,526,831.24 171,327,390.42 204,090,596.05 155,701,640.10
263,126.80
853,360.12
8,916,023.06
5,926,172.18
7,562,206.91 15,922,094.95
6,989,659.28
15,174,708.72
26,639,572.69
2,567,940.46
1,300,576.75
839,272.74
(4,882,671.47) (12,356,770.51) (1,854,745.67) (1,581,734.59) (10,147,968.15)
(48,108,125.33)
186,060,508.73 1,117,520,758.53 1,416,725,656.48 177,966,757.39 211,371,645.12 162,315,039.64
3,167,892.85
14,917,381.77
5,859,681.45
11,449,517.03 25,797,482.66
3,319,492.21
44,793,519.67
46,079,951.31
4,349,868.76
617,336.84 13,059,242.30
(22,144,368.40) (281,923,337.55) (2,140,810.50) (1,695,721.41) (9,300,281.37)
189,380,000.94 1,143,337,802.65 1,195,799,652.01 186,035,497.10 221,742,777.58 191,871,483.23

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ที่ดินและ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน และส่วนปรับปรุ ง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องใช้
ยำนพำหนะ
สำนักงำน

170,634,934.57
302,424,051.15

-

55,281,554.35
157,315,793.58
17,356,546.36
(1,357,878.32)
(57,961,081.40)
170,634,934.57
226,779,536.37
5,619,822.14
(100,610,241.93)
302,424,051.15

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และงำนระหว่ำงประกอบ

1,674.86

-

6,782.46
10,923,778.55
25,863.49
(10,956,424.50)
12,990,081.43
70,835.73
(13,059,242.30)
1,674.86

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

145,308,118.39
150,940,109.99

1,232,209,880.58
1,345,939,305.78

(2,095,897,723.89)
(145,308,118.39)
30,820,422.40
(2,210,385,419.88)
(150,940,109.99)
276,671,896.13
(2,084,653,633.74)

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
300,961,573.56
117,910,068.96
(317,204,519.23)
(113,669,484.23)
3,430,592,939.52

รวม

(หน่วย : บำท)
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- งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้รวมต้นทุนกำรกูย้ ืม เข้ำ
เป็ นรำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน 35.96 ล้ำนบำท และ 38.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งเป็ น
ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกิดจำกเงิ นกูท้ ี่กูม้ ำเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุน
ซึ่ งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักแต่ละเดื อนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ ำเพื่อวัตถุ ประสงค์ท ว่ั ไป
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.54-5.50 ต่อปี และ1.68-5.50 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงและเครื่ องจักร
รำคำทุ นจำนวน 2,675.56 ล้ำนบำท มู ลค่ำตำมบัญชี จำนวน 1,238.33 ล้ำนบำท และรำคำทุ นจ ำนวน
2,745.74 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 1,283.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำเป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันสิ นเชื่ อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำทุนจำนวน 4,970.50 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 378,374.00 บำท และ
รำคำทุนจำนวน 4,810.43 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 378,022.00 บำท ตำมลำดับ
- งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รวมต้นทุนกำรกูย้ ืมเข้ำ เป็ น
รำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 5.69 ล้ำนบำท และ 2.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งเป็ นต้นทุนกำรกูย้ ืม
ที่ เกิ ดจำกเงิ นกู้ที่กู้มำเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้ นเป็ นทุน ซึ่ งเป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักแต่ละเดื อนของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กูม้ ำเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปอัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.54-5.50 ต่อปี และ1.68-5.50 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้นำที่ดิน พร้อมอำคำร และส่ วนปรับปรุ งอำคำร
รำคำทุนจำนวน 872.84 ล้ำนบำท และ 844.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มูลค่ำตำมบัญชี 405.97 ล้ำนบำท
และ 401.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และที่จะมีข้ ึนในอนำคตไปค้ ำ ประกันสิ นเชื่ อที่บ ริ ษ ทั ได้รับ จำก
ธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยูโ่ ดยมีรำคำทุน 1,536.22 ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี 16,628.00 บำท และรำคำทุน 1,558.25
ล้ำนบำท มูลค่ำตำมบัญชี 15,490.00 บำท ตำมลำดับ
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14. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 180,392,114.67 275,951,838.29 95,316,137.26 198,458,598.46
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(110,880.00) (100,800.00)
สุ ทธิ
180,281,234.67 275,851,038.29 95,316,137.26 198,458,598.46

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
รำยได้หรื อ
31 ธันวำคม
ค่ำใช้จ่ำยใน
2562
กำไรขำดทุน
(หมำยเหตุฯ 27.1)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
บันทึกเป็ น
ณ วันที่
1 มกรำคม
รำยได้หรื อ
31 ธันวำคม
2562
ค่ำใช้จ่ำยใน
2562
กำไรขำดทุน
(หมำยเหตุฯ 27.1)

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี
รวม

6,232,340.66
(416,577.67) 5,815,762.99
5,149,992.52 (2,171,777.85) 2,978,214.67
3,784,561.43 (1,222,795.84)
16,785,536.90 (16,785,536.90)
- 16,785,536.90 (16,785,536.90)
2,024,664.05 2,888,635.81 4,913,299.86
16,670,709.46 2,759,623.79 19,430,333.25
45,483.84
(22,739.50)
22,744.34
84,312,818.00 4,811,120.86 89,123,938.86 33,158,207.27 1,488,343.70
144,730,292.86 (86,622,472.16) 58,107,820.70 144,730,292.86 (86,622,472.16)
275,951,838.29 (95,559,723.62) 180,392,114.67 198,458,598.46 (103,142,461.20)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
รวม
สุ ทธิ

(100,800.00)
(10,080.00) (110,880.00)
(100,800.00)
(10,080.00) (110,880.00)
275,851,038.29 (95,569,803.62) 180,281,234.67 198,458,598.46 (103,142,461.20) 95,316,137.26

2,561,765.59
34,646,550.97
58,107,820.70
95,316,137.26
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ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น บันทึกเป็ นรำยได้
รำยได้หรื อ
หรื อค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยใน ในกำไรขำดทุน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมำยเหตุฯ 27.1) (หมำยเหตุฯ 27.2)
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ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น บันทึกเป็ นรำยได้
ณ วันที่
รำยได้หรื อ
หรื อค่ำใช้จ่ำย 31 ธันวำคม
ค่ำใช้จ่ำยใน ในกำไรขำดทุน
2561
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมำยเหตุฯ 27.1) (หมำยเหตุฯ 27.2)

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนภำษียกมำไม่เกิน 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

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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

15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสำเร็ จรู ป ลิขสิ ทธิ์โปรแกรมสำเร็ จรู ป
รำคำทุน :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม :ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี :ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยที่อยูใ่ นกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยที่อยูใ่ นกำไรขำดทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยที่โอนเข้ำต้นทุนงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

57,004,668.54
464,917.76
51,588,963.58
109,058,549.88
439,126.87
109,497,676.75

44,054,088.13
174,145.26
44,228,233.39
83,496.32
44,311,729.71

(35,894,136.81)
(15,723,515.75)
(51,617,652.56)
(16,494,098.82)
(68,111,751.38)

(32,162,425.08)
(4,661,922.88)
(36,824,347.96)
(3,487,015.15)
(40,311,363.11)

57,440,897.32
41,385,925.37

7,403,885.43
4,000,366.60

15,723,515.75

4,661,922.88

16,483,816.94
10,281.88

3,487,015.15
-

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

56

16. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
ประกอบด้วย

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำส่ วนที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
19,249,999.56
(1,749,999.96)
17,499,999.60
-

กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก ค่ำเช่ำที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
21,000,000.00
(1,750,000.44)
19,249,999.56

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้จ่ำยค่ำเช่ ำล่วงหน้ำเป็ นค่ำตอบแทนสิ ทธิ กำรเช่ ำตำมสัญญำเช่ ำที่ดิน
และอำคำร ที่ทำกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญำมีอำยุ 12 ปี ครบกำหนดปี 2573 บริ ษทั ตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
17. สิ นเชื่อและกำรค้ ำประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน แพ็คกิ้งเครดิต
และเจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 31.1 ค้ ำประกันโดยที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงโรงงำน อำคำรชุ ดเพื่อเช่ำ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ละที่จะมีข้ ึนในอนำคตของ
กลุ่มบริ ษทั และได้โอนผลประโยชน์จำกกำรประกันภัยในทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ให้กบั สถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูย้ มื ระยะยำว
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินร่ วมกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2,000.00 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำ
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกูย้ มื ไม่เกิน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2567 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2556
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยำวจำก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีวงเงินจำนวน 400.00 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี
และมีระยะเวลำกำรกูย้ ืมไม่เกิ น 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 1 มีนำคม 2564 โดยไม่มี
หลักทรัพย์ค้ ำประกัน ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุ คคลที่
เกี่ ยวข้องกันโดยมี วงเงิ นจำนวน 400.00 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยไม่เกิ นร้ อยละ 3.60 ต่อปี และมี
ระยะเวลำกำรกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนำคม 2565 โดยไม่มีหลักทรัพย์
ค้ ำประกัน ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้รับสิ นเชื่อในรู ปของวงเงินกูย้ มื
ระยะยำวจำกบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีวงเงินจำนวน 960.00 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้ อยละ 3.25 ต่อปี และมี ระยะเวลำกำรกู้ยืมไม่เกิ น 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 20 ธันวำคม 2562 ถึ งวันที่ 19
ธันวำคม 2565 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูย้ ืม ระยะยำวจำกบุค คลที่
เกี่ ยวข้องกันโดยมี วงเงิ นจำนวน 300.00 ล้ำนบำท โดยมี อตั รำดอกเบี้ ยไม่เกิ นร้ อยละ 3.25 ต่อปี และมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 โดยไม่มีหลักทรัพย์
ค้ ำประกัน ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้รับวงเงินสิ นเชื่ อในรู ปของวงเงินกูร้ ะยะสั้น
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงิ นจำนวน 160.00 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี
และมีระยะเวลำกำรกูย้ ืมไม่เกิน 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหำคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิ งหำคม 2561 และไม่มี
หลักทรัพย์ค้ ำประกัน เมื่อครบกำหนดชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นได้รับกำรขยำยระยะเวลำเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยำว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษ ทั ได้รับ วงเงิน จำนวน 160.00 ล้ำ นบำท โดยมีอ ตั รำ
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีระยะเวลำกำรกูย้ ืมไม่เกิน 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหำคม 2561
ถึงวันที่ 24 สิ งหำคม 2564 และไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
18. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เป็ นเงินกูย้ ืมจำก
ธนำคำรพำณิ ชย์หลำยแห่งในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินอำยุ 1 เดือน และเมื่อทวงถำม โดยมีกำรคิดดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 1.54-1.58 ต่อปี และ 1.68-1.95 ต่อปี ตำมลำดับ
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19. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
27,156,712.84
21,148,204.47 138,773,503.12 339,030,443.86
699,946,152.64 861,746,913.86 166,803,832.16 177,464,177.67
727,102,865.48 882,895,118.33 305,577,335.28 516,494,621.53

เจ้ำหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
เงินรับล่วงหน้ำบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้ำบุคคลหรื อกิจกำรอื่น
รวมเจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

4,155.99
66,340.00
58,450,638.04
49,108,286.50
25,950,837.01
14,916,872.83
597,839.66
7,656,319.76
152,321,654.60 152,949,817.86
17,586,758.91
35,824,094.83
254,911,884.21 260,521,731.78
982,014,749.69 1,143,416,850.11

826,614.41
403,716.05
24,585,055.20 14,732,421.42
13,620,679.56 4,447,869.16
1,676,721.13 2,370,256.78
74,210,509.24 80,242,393.21
25,000.00
25,000.00
14,878,784.28 27,689,744.61
129,823,363.82 129,911,401.23
435,400,699.10 646,406,022.76

20. เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
-
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี

ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ำยคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
- 66,700,000.00
- (66,700,000.00)
-

เงิ นกูย้ ืมระยะยำวเป็ นเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่ งมีกำหนดจ่ำยคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน จำนวน 12 งวด งวดละ 33.33 ล้ำนบำท และในงวดสุ ดท้ำยตกลงชำระเท่ำกับจำนวนเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ยงั คงค้ำงตำมสัญญำให้ครบถ้วน เริ่ มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎำคม 2558 โดยมีอตั รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ำยชำระครบถ้วนแล้วในปี 2561
21. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
520,121,701.00 384,967,033.00
37,975,353.00 30,787,575.00
- 110,619,060.00
11,583,058.00 7,061,388.00

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
213,515,648.00 157,445,945.00
13,042,369.00 13,628,860.00
- 47,858,610.00
4,842,103.00 3,329,596.00

มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันต้นปี
ต้นทุนกำรให้บริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ดอกเบี้ยจ่ำย
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
- 7,480,647.00
- 1,845,199.00
หัก ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงปี
(18,233,601.00) (20,794,002.00) (9,240,470.00) (10,592,562.00)
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันปลำยปี
551,446,511.00 520,121,701.00 222,159,650.00 213,515,648.00
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กำรเปลี่ยนแปลงผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งรวมไว้ในกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
รับรู ้ในระหว่ำงปี
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
1,604,481.69 (5,876,165.31) 3,829,815.24 1,984,616.24
- 7,480,647.00
- 1,845,199.00
1,604,481.69 1,604,481.69 3,829,815.24 3,829,815.24

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
รับรู ้เป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รับรู ้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม
รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
รวม

656,445.00

390,237.16

-

-

35,601,902.96 71,442,340.81 13,534,202.00 47,499,458.00
13,300,063.04 76,635,445.03 4,350,270.00 17,317,608.00
48,901,966.00 148,077,785.84 17,884,472.00 64,817,066.00

-

(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

ข้อสมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้คำนวณประมำณกำร
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อำยุเกษียณ

ร้อยละ 2.6581
ร้อยละ 5.00
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
55 ปี
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่นๆ คงที่ จะมี
ผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
อัตรำคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
(27,147,298.00) (22,494,332.00) (11,793,846.00) (9,724,200.00)
อัตรำคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00
30,537,347.00 25,224,323.00 13,213,881.00 10,889,264.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
33,572,863.00 24,386,233.00 14,575,841.00 10,526,929.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00
(30,319,626.00) (22,211,895.00) (13,213,546.00) (9,601,755.00)
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 (27,793,346.00) (18,675,546.00) (11,642,948.00) (7,932,781.00)
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน ลดลงร้อยละ 20.00 34,205,674.00 22,731,038.00 14,092,036.00 9,524,944.00

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำนฉบับใหม่ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนได้ประกำศลงในรำชกิ จจำนุ เบกษำ โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับดังกล่ำว กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำ
ค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงบกำรเงินปี 2561 แล้ว
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22. รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
ประกอบด้วย

รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมรำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดรับรู ้เป็ นรำยได้ในหนึ่งปี
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมส่ วนที่ถึงกำหนดรับรู ้เป็ นรำยได้ในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2561 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

83,733,333.20 91,583,333.20
32,196,590.18 33,519,737.72
115,929,923.38 125,103,070.92

83,733,333.20
83,733,333.20

91,583,333.20
91,583,333.20

(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(1,323,147.54) (1,323,147.54)
(9,173,147.54) (9,173,147.54)
106,756,775.84 115,929,923.38

(7,850,000.00) (7,850,000.00)
(7,850,000.00) (7,850,000.00)
75,883,333.20 83,733,333.20

กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ

รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำต้นปี
หัก รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำที่รับรู ้เป็ นรำยได้ในระหว่ำงปี
รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20
(9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00)
115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20

รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นรำยได้รับล่วงหน้ำ ที่บริ ษทั ได้ทำสัญญำ
ให้เช่ำที่ดิน และอำคำรรวมถึงบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง สัญญำมีอำยุระยะเวลำ
20 ปี ครบกำหนดปี 2573 ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวบริ ษทั จะได้รับค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับล่วงหน้ำตำมอัตรำ
ที่ระบุในสัญญำ บริ ษทั รับรู ้รำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำว ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ-กิจกำรอื่นเป็ นรำยได้รับล่วงหน้ำจำกสัญญำให้เช่ำที่ดินที่บริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งได้จดทะเบียนสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง สัญญำมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 30 ปี โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ครบกำหนด 6 เดือน หลังจำกวันจดทะเบียนสิ ทธิ กำรเช่ำ ครบกำหนดปี 2586 ภำยใต้
สัญญำดังกล่ำว บริ ษทั ย่อยจะได้รับค่ำตอบแทนกำรจดสิ ทธิกำรเช่ำ และค่ำเช่ำเป็ นอัตรำรำยเดือนตำมที่ระบุ
ในสัญญำ บริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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23. ทุนเรื อนหุน้
กำรเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
จำนวนหุ น้
(หน่วย : หุ น้ )

หุ น้ สำมัญ
(หน่วย : บำท)

ทุนจดทะเบียน(มูลค่ำหุ น้ ละ 1.00 บำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ออกหุ น้ เพิ่มระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

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

ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว(มูลค่ำหุ น้ ละ 1.00 บำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ออกหุ น้ เพิม่ ระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

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

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ ง ควำมสำมำรถใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมและกำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้สิน
ต่อทุนไม่ให้เกินข้อกำหนดของสัญญำเงินกูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมแสดงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.38 : 1
และ 0.42 : 1 ตำมลำดับ และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.24 : 1 และ
1.34 : 1 ตำมลำดับ
24. ส่ วนเกินทุนและสำรองตำมกฎหมำย
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั
เสนอขำยหุ น้ สู งกว่ำมูลค่ำหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้งั เป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ นี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริ ษทั จะต้อง
จัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้
จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ท้ งั นี้ บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
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25. กำรจ่ำยเงินปั นผล
25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 โดยเสนอจ่ำยเงินปั นผล
หุน้ ละ 0.25 บำท จำนวนหุ ้นสำมัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจำนวน 1,253,821,000 หุน้ เป็ นจำนวน
313.46 ล้ำนบำท (จ่ำยจริ งจำนวน 313.41 ล้ำนบำท) ปัจจุบนั จ่ำยเงินปันผลแล้วทั้งจำนวน
25.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2561 มีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรที่ได้รับสิ ทธิยกเว้นภำษีเงินได้
นิ ติบุคคล โดยเสนอจ่ำยเงิ นปั นผลหุ ้นละ 0.30 บำท จำนวนหุ ้นสำมัญที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
มีจำนวน 1,253,821,000 หุ ้น เป็ นจำนวน 376.15 ล้ำนบำท (จ่ำยจริ งจำนวน 376.06 ล้ำนบำท) ปั จจุบนั
จ่ำยเงินปั นผลแล้วทั้งจำนวน
26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ 116,516,452.22 (32,312,706.84)
วัตถุดิบใช้ไปและค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตอื่น
10,312,365,477.43 10,329,644,437.18
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
(17,952,700.78)
19,960,426.52
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
2,632,469,999.12 2,608,821,756.23
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
129,255,313.00 141,506,881.00
ค่ำเสื่ อมรำคำ
729,233,563.29 708,606,206.43
ค่ำเสื่ อมพันธุ์
573,866,941.30 555,002,295.82
ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
16,483,816.94
15,723,515.75
ค่ำขนส่ ง
311,549,669.56 302,419,684.76
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
30,204,191.82
26,329,854.60
ค่ำสำธำรณูปโภค
669,626,728.80 665,263,008.06
ค่ำธรรมเนียม
8,180,442.80
8,061,886.25
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
62,290,254.61
56,129,135.82
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำย
12,613,241.70
12,480,574.16
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่ปู่ย่ำพันธุ์ปลดระวำง
12,191,910.98
ขำดทุนจำกกำรขำยไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ปลดระวำง
4,983,155.63
25,888,782.85
ผลขำดทุนจำกไฟไหม้
55,121,287.47
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
208,570,835.45 179,861,941.02
รวม
15,855,378,670.36 15,635,579,590.59

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
187,978,655.45 (157,701,105.09)
5,889,832,536.15 6,173,427,673.16
(8,343,966.55)
9,643,249.63
1,393,555,626.44 1,369,914,046.46
54,780,049.00
61,646,479.00
158,686,340.74 153,054,349.24
3,487,015.15
4,661,922.88
104,246,555.11
95,829,724.36
9,429,062.69
9,405,686.00
245,063,740.67 244,804,938.98
3,854,044.82
4,107,434.73
12,466,090.08
11,229,190.69
1,194,471.79
802,379.53
55,121,287.47
68,007,792.87
55,849,768.15
8,179,359,301.88 8,036,675,737.72
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เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงำนผลิตของบริ ษทั ผลจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
บริ ษทั บันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเป็ นจำนวน 55.12 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ประกันภัยอยูใ่ นระหว่ำงกำร
ประเมินค่ำสิ นไหมทดแทน
27. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
27.1 ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรขำดทุน

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 14)
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
162,227,977.73 230,541,412.39
95,569,803.62 21,699,694.32 103,142,461.20 31,316,544.15
257,797,781.35 252,241,106.71 103,142,461.20 31,316,544.15

27.2 ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
7,881,736.40
ร้อยละ 0
-

(401,089.40)
ร้อยละ 20
(80,217.88)

173,079.67 1,672,119.33
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
- 334,423.87
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั
อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือ
เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ดังนี้
ค่ำเสื่ อมรำคำรถยนต์ที่มีมูลค่ำเกิน 1 ล้ำนบำท
ขำดทุนจำกมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนจำกไฟไหม้
เงินปั นผลรับ
ขำดทุนทำงภำษี
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
อื่นๆ
รวม
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2562
2561
(43,018,051.84) 464,469,336.41 82,634,851.42 334,998,598.64
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
92,893,867.28
66,999,719.73

-

1,487,120.90
(1,222,795.84)
1,488,343.70
11,024,257.49
(9,799,980.00)
(95,452,721.92)
(418,091.61)
(103,142,461.20)
(103,142,461.20)

-

837,556.59
2,259,932.41
7,334,747.81
(88,408,024.00)
11,432,467.10
(456,399.64)
(31,316,544.15)
(31,316,544.15)

28. กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี

กำไรสำหรับปี (หน่วย : บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ว (หน่วย : หุน้ )
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
1,195,450,160.35 1,037,972,570.23 318,308,823.37 386,316,905.91
1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000
0.95
0.83
0.25
0.31

29. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับธุ รกิจชำแหละไก่ ธุรกิจฟำร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจอำหำรสัตว์
ธุ รกิจฟำร์ มเลี้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ ์ ธุ รกิ จจำหน่ ำยลูกไก่ ธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรู ป
และธุ รกิ จฟำร์ มเลี้ ยงไก่ปู่ย่ำพันธุ์ กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนิ นงำนของแต่ละส่ วนงำนนั้นเกิดขึ้ นจำก
ยอดรำยได้หกั ต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่ระบุได้ของส่ วนงำนธุรกิจนั้น
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ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมประเภทส่ วนงำนทำงธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้

รำยได้จำกกำรขำย-ลูกค้ำทัว่ ไป
- โอนระหว่ำงส่วนงำน

ส่วนงำน
ธุรกิจ
ชำแหละไก่
7,872.79
574.30
8,447.09
441.25

ส่วนงำน
ส่วนงำน
ธุรกิจฟำร์ ม
ธุรกิจ
เลี้ยงไก่เนื้อ อำหำรสัตว์
4,647.61 3,171.95
4,015.80 5,496.11
8,663.41 8,668.06
40.45
550.42

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน
- สิ นทรัพย์ถำวร
- สิ นทรัพย์ถำวรส่วนกลำง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

1,176.92
169.01
946.72

3,896.21
987.96

1,662.88
70.03
2,730.88

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่วนงำน
ส่วนงำน
ส่วนงำน
ส่วนงำน
รำยกำร
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จำหน่ำยลูกไก่ อำหำรแปรรู ป ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
103.81
199.29
730.47
137.82
16,863.74
1,415.57
8.33
168.71 (11,678.82)
1,519.38
199.29
738.80
306.53 (11,678.82) 16,863.74
203.53
(5.59)
4.30
49.98
1,284.34
255.90
(79.39)
(257.80)
1,203.05
(7.60)
1,195.45
1,429.81
687.05

12.24

184.52
76.09

437.06
11.62
354.40

8,787.40
250.66
5,795.34
3,986.69
18,820.09

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ำรำยใหญ่ที่มูลค่ำกำรขำยสู งกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1 รำย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำกำรขำยรวม 4,620.18 ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำย-ลูกค้ำทัว่ ไป
- โอนระหว่ำงส่วนงำน

ส่วนงำน
ส่วนงำน ส่วนงำน
ธุรกิจ
ธุรกิจฟำร์ ม
ธุรกิจ
ชำแหละไก่ เลี้ยงไก่เนื้อ อำหำรสัตว์
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

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จส่วนที่เป็ นของบริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน
- สิ นทรัพย์ถำวร
- สิ นทรัพย์ถำวรส่วนกลำง
- สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์รวม

1,054.56
177.65
1,291.71

3,726.69
1,077.28

1,596.51
63.79
2,438.92

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ส่วนงำน
ส่วนงำน
ส่วนงำน
ส่วนงำน
รำยกำร
รวม
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ
ตัดบัญชี
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์ จำหน่ำยลูกไก่ อำหำรแปรรู ป ไก่ปู่ย่ำพันธุ์
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

197.56
66.10

456.57
288.58

8,196.66
241.44
5,791.49
3,900.07
18,129.66

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกค้ำรำยใหญ่ที่มูลค่ำกำรขำยสู งกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1 รำย ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำกำรขำยรวม 5,096.02 ล้ำนบำท
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เกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำโอนระหว่ำงส่ วนงำนของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 5.2)
ส่ วนเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำโอนระหว่ำงส่ วนงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญ มีดงั นี้
รำยกำร
ขำยสิ นค้ำ
ซื้ อสิ นค้ำ
รำยได้อื่น

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด
รำคำที่ตกลงร่ วมกันโดยอิงรำคำตลำด
รำคำทุนและรำคำตลำด และรำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดขำยสุ ทธิ ในประเทศ
และต่ำงประเทศต่อยอดขำยสุ ทธิ รวม ดังนี้

ยอดขำยสุ ทธิในประเทศ
ยอดขำยสุ ทธิ ต่ำงประเทศ

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขำยสุ ทธิรวม)
ตำมงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
75.80
74.84
24.20
25.16

30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินโดยใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินเกี่ ยวกับ
กำรทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) และกำรทำสัญญำใช้อตั รำ
ดอกเบี้ยคงที่แทนกำรใช้อตั รำตลำด (Floating Interest Rate) อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำย
ที่จะใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
30.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคต ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยดังนี้
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มำกกว่ำ
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย

-

830,000,000.00
- 2,594,400,000.00
830,000,000.00 2,594,400,000.00

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

- 803,960,711.65 283,294,475.80 1,087,255,187.45
- 889,859,240.56 889,859,240.56
- 803,960,711.65 1,173,153,716.36 1,977,114,428.01

0.00-0.50
-

-

1.54-1.58
3.25-5.50

-

- 830,000,000.00
982,014,749.69 982,014,749.69
- 2,594,400,000.00
982,014,749.69 4,406,414,749.69

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น

มำกกว่ำ
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

1,380,000,000.00
300,000,000.00
1,541,684.25
1,681,541,684.25

-

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

- 707,615,980.26 532,479,326.47 1,240,095,306.73
- 974,803,144.06 974,803,144.06
- 707,615,980.26 1,507,282,470.53 2,214,898,450.79

560,000,000.00 1,200,000,000.00
560,000,000.00 1,200,000,000.00

- 1,380,000,000.00
- 1,143,416,850.11 1,143,416,850.11
- 2,060,000,000.00
1,541,684.25
- 1,143,416,850.11 4,584,958,534.36

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.10-0.50
-

1.68-1.95
3.25-5.50
7.50

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มำกกว่ำ
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

-

-

73,963,850.74
73,963,850.74

830,000,000.00
30,000,000.00
- 1,636,400,000.00
860,000,000.00 1,636,400,000.00

-

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

55,000.00
438,463,132.23
438,518,132.23

รวม

74,018,850.74
438,463,132.23
512,481,982.97

- 830,000,000.00
30,000,000.00
435,400,699.10 435,400,699.10
- 1,636,400,000.00
435,400,699.10 2,931,800,699.10

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
0.375
-

1.54-1.58
1.58
3.25-5.50
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อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มำกกว่ำ
5 ปี

2 ถึง 5 ปี

-

-

1,380,000,000.00
15,000,000.00
300,000,000.00
1,695,000,000.00

400,000,000.00
400,000,000.00

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

- 108,473,342.20
- 108,473,342.20
434,300,000.00
434,300,000.00

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

889,106.03
475,975,655.25
476,864,761.28

109,362,448.23
475,975,655.25
585,338,103.48

0.362
-

- 1,380,000,000.00
15,000,000.00
646,406,022.76 646,406,022.76
- 1,134,300,000.00
646,406,022.76 3,175,706,022.76

1.68-1.95
1.68
3.25-5.50

30.3 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจำกกำรรับชำระ
ค่ำสิ นค้ำ และจ่ำยชำระค่ำสิ นค้ำในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรทำสัญญำซื้ อ-ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งสำหรับกำรรับและจ่ำยชำระค่ำสิ นค้ำและวัตถุดิบ ดังนี้

สิ นทรัพย์
มูลค่ำตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐอเมริ กำ)
(ล้ำนยูโร)
มูลค่ำตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ล้ำนบำท)
หนีส้ ิ น
มูลค่ำตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐอเมริ กำ)
มูลค่ำตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ (ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 2561
2562
2561

0.40
13.64
13.69

16.13
522.71
519.20

0.40
13.64
13.69

16.13
522.71
519.20

21.52 42.87
648.54 1,381.54
645.35 1,375.42

0.84
25.43
25.27

0.28
9.02
8.95

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคำนวณโดยใช้อตั รำที่กำหนด
โดยธนำคำรคู่สัญญำเหล่ำนั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวเป็ น
ข้อมูลระดับ 2 ในลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

235

236

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

71

นอกเหนือจำกรำยกำรที่ได้ทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้แล้ว กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง
(ล้ำนดอลล่ำร์ สหรัฐอเมริ กำ)
3.98
3.98
(ล้ำนยูโร)
0.33
0.33
(ล้ำนเยน)
9.64
9.64
หนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง
(ล้ำนดอลล่ำร์ สหรัฐอเมริ กำ)
(ล้ำนยูโร)

0.20
0.08

0.10
0.29

-

-

30.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อไม่มำกนัก เนื่องจำกในส่ วนที่เป็ นกำรส่ งออก บริ ษทั ให้
ลูกค้ำโอนเงินให้บริ ษทั ก่อนจึงจะส่ งมอบสิ นค้ำ และลูกค้ำอีกส่ วนหนึ่งจะเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
มำให้กบั บริ ษทั และเมื่อทำกำรส่ งมอบสิ นค้ำ บริ ษทั สำมำรถขำยตัว๋ กับธนำคำรได้ทนั ทีส่วนลูกค้ำ
ที่เป็ นกำรขำยในประเทศ ลูกค้ำที่เป็ นผูซ้ ้ื อรำยย่อยทัว่ ไปจะซื้ อสิ นค้ำเป็ นเงินสด ส่ วนลูกค้ำที่เป็ น
ผูส้ ่ งออกรำยใหญ่ บริ ษทั จะพิจำรณำกำรให้วงเงินสิ นเชื่อเป็ นรำย ๆ ไป ทั้งนี้ ข้ึนอยูก่ บั ปริ มำณ
กำรซื้ อสิ นค้ำและควำมสำมำรถในกำรชำระเงินของลูกค้ำนั้น สำหรับบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำน
กำรให้สินเชื่ อจำกกำรไม่ได้รับชำระหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำทัว่ ไป โดยมีกำรพิจำรณำควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยชำระหนี้ ของลูกหนี้ กำรค้ำทัว่ ไปแต่ละรำยในกำรพิจำรณำให้สินเชื่ อและพิจำรณำให้
ลูกหนี้กำรค้ำนำหลักทรัพย์มำค้ ำประกันด้วย สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่คำดว่ำจะไม่ได้รับชำระหนี้ได้
พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้อย่ำงเพียงพอแล้ว ส่ วนลูกหนี้ กำรค้ำบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อว่ำ ไม่ มี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรที่ ลู ก หนี้ ก ำรค้ำ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันจะไม่ ช ำระหนี้
เนื่องจำกลูกหนี้มีกำรค้ำงชำระอยูใ่ นเครดิตเทอมปกติ มีสภำพคล่องทำงกำรเงินดี และมีควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ำยชำระหนี้ได้
30.5 มูลค่ำยุติธรรม
เนื่องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและ
เงินกูย้ ืมระยะยำว มีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว แสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
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31. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
นอกจำกหนี้ สินตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
กลุ่มบริ ษทั ยังมีภำระผูกพันอื่นดังนี้
31.1 ภำระผูกพันจำกวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้ำน) ทั้งสิ้น

วงเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ
หนังสื อค้ ำประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต และสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บัตรเครดิตน้ ำมัน
เช็คเรี ยกเก็บล่วงหน้ำ
วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อค้ ำประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิง้ เครดิต ชิปปิ้ งกำรันตีและสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อค้ ำประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บัตรเครดิตน้ ำมัน

บำท
บำท

บำท

374.00
242.00

2562
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ

วงเงิน
ทั้งสิ้น

2561
วงเงิน วงเงิน
ใช้ไป คงเหลือ

60.17
-

374.00
242.00

60.05 313.95
- 242.00

313.83
242.00

9,924.58 1,194.76 8,729.82 10,036.89 2,806.49 7,230.40

ดอลลำร์สหรัฐ 118.50
บำท
27.70
บำท
30.00

3.90
0.11
-

114.60
27.59
30.00

118.50
28.70
30.00

17.16 101.34
0.06 28.64
- 30.00
51.69

(1)

บำท

120.00

51.69

68.31

120.00

(2)

บำท

1,200.00

302.87

897.13

1,200.00

673.53 526.47

(3) ดอลลำร์สหรัฐ 6.50
(4)
บำท
200.00

-

6.50
200.00

6.50
200.00

6.50
- 200.00

29.33
135.15
-

48.05
764.85
50.00

62.88
900.00
50.00

1.48 61.40
348.07 551.93
- 50.00

(5)
(6)
(7)

บำท
บำท
บำท

77.38
900.00
50.00

68.31
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สกุลเงิน
วงเงิน
(หน่วย : ล้ำน) ทั้งสิ้น

วงเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิตและสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บัตรเครดิตน้ ำมัน
วงเงินร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน
หนังสื อค้ ำประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท
แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งกำรันตีและสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนังสื อค้ ำประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บัตรเครดิตน้ ำมัน

บำท

96.00

บำท

3,494.93

2562
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ
-

96.00

วงเงิน
ทั้งสิ้น
96.00

2561
วงเงิน
ใช้ไป

วงเงิน
คงเหลือ
-

96.00

622.37 2,872.56 3,494.93 1,347.05 2,147.88

ดอลลำร์สหรัฐ
บำท

68.00
0.50

0.04

68.00
0.46

68.00
0.50

10.88
0.02

57.12
0.48

(1)

บำท

120.00

51.59

68.41

120.00

51.59

68.41

(2)

บำท

1,200.00

250.00

950.00 1,200.00

212.77

987.23

6.50
50.00

-

-

6.50
50.00

(3) ดอลลำร์สหรัฐ
(7)
บำท

6.50
50.00

6.50
50.00

(1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในรู ปของ
หนังสื อค้ ำประกันจำนวน 120.00 ล้ำนบำทเท่ำกันทั้งสองปี
(2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต ชิปปิ้ งกำรันตี
และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำนวน 1,200.00 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
(3) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่ อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งโดยมี
วงเงิ นสิ นเชื่ อรวมจำนวน 6.50 ล้ำนเหรี ยญดอลลำร์ ส หรั ฐอเมริ กำ ซึ่ งแบ่งเป็ นวงเงิ นย่อย
สำหรับสิ นเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 30.00 ล้ำนบำท เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำนวน 200.00 ล้ำนบำท
หนังสื อค้ ำประกันจำนวน 80.00 ล้ำนบำท ส่ วนที่เหลือใช้เป็ นวงเงินสิ นเชื่อ เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ทรัสต์รีซีท และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เท่ำกันทั้งสองปี
(4) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจำนวน 200.00 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
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(5) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สิ นเชื่ อเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต จำนวน 24.50 ล้ำนบำท และ 10.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และ
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำนวน 52.88 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
(6) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยห้ำแห่งได้รับสิ นเชื่อร่ วมกันในรู ปของวงเงิน
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจำนวน 900.00 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
(7) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้รับสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ง ในรู ปของ
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิตน้ ำมันจำนวน 50.00 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี
31.2 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในฐำนะผูเ้ ช่ำ/ผูใ้ ช้บริ กำรกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล และบริ ษทั อื่น
เกี่ยวกับสัญญำบริ กำรและสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร และสัญญำเช่ำที่ดิน สัญญำมีอำยุ 3 ถึง 20 ปี
โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำบริ กำร และสัญญำเช่ำ ดังนี้

ภำระผูกพันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร/ที่ดิน
- มูลค่ำที่ตอ้ งจ่ำยภำยใน 1 ปี
- มูลค่ำที่ตอ้ งจ่ำยเกินกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- มูลค่ำที่ตอ้ งจ่ำยเกินกว่ำ 5 ปี
รวม
ภำระผูกพันกับบริ ษทั อื่น
สัญญำบริ กำรสัญญำณควำมเร็ วสู ง
- มูลค่ำที่ตอ้ งจ่ำยภำยใน 1 ปี
- มูลค่ำที่ตอ้ งจ่ำยเกินกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

29.10
24.00
2.60
55.70

25.21
41.86
3.84
70.91

9.46
9.64
2.60
21.70

9.22
17.54
3.84
30.60

0.69
0.21
0.90

3.47
0.59
4.06

-

-

239

240
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31.3 กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ำที่ดินในฐำนะผูใ้ ห้เช่ำกับบริ ษทั อื่น สัญญำให้เช่ ำมีอำยุ 3 ถึง 30 ปี
โดยมีรำยได้ค่ำเช่ ำรับล่วงหน้ำส่ วนหนึ่ งตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22 อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะได้รับในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำให้เช่ำระยะยำว ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
2.14
1.83
8.26
6.66
40.62
42.46
51.02
50.95
-

- ภำยใน 1 ปี
- เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- เกินกว่ำ 5 ปี
รวม

31.4 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนที่มีสำระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
4.25
15.77
9.00

ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
32. ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์บำงรำยกำรที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมไว้แยกแสดงตำมระดับของข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน (หมำยเหตุ 12)
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(หมำยเหตุ 30.3)
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(หมำยเหตุ 30.3)

-

- 1,306.47 1,306.47
13.69

-

13.69

- 645.35

-

645.35

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
-

- 1,302.98 1,302.98
519.20

- 1,375.42

-

519.20

- 1,375.42
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน (หมำยเหตุ 12)
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(หมำยเหตุ 30.3)
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
(หมำยเหตุ 30.3)

-

- 1,273.40 1,273.40

-

- 1,273.40 1,273.40

-

13.69

-

13.69

-

519.20

-

519.20

-

25.27

-

25.27

-

8.95

-

8.95

33. สิ ทธิ ประโยชน์จำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมำตรำ 37 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งกำรได้รับ
ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่อนุ มตั ิ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ท ธิ เป็ น
ระยะเวลำ 8 ปี และให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ
8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรตำมรำยละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริ ษทั
ลำดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
1.
2.

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

ลงวันที่

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรำยได้

วันหมดอำยุ

18 มกรำคม 2553 ผลิตอำหำรสำเร็ จรู ปจำกเนื้อไก่ 15 มกรำคม 2554 14 มกรำคม 2562
24 เมษำยน 2552 ผลิตไก่ชำแหละ
1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2562

241

242
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ส่ วนของบริ ษทั ย่อย
ลำดับ บัตรส่ งเสริมเลขที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ลงวันที่

1470(2)/2552
5 มิถุนำยน 2552
1341(2)/2552
28 เมษำยน 2552
1897(2)/2553
24 สิ งหำคม 2553
2108(2)/2553
19 ตุลำคม 2553
1898(2)/2553
24 สิ งหำคม 2553
1674(2)/2554
9 มิถุนำยน 2554
2084(2)/2557
3 กันยำยน 2557
1022(2)/2555
12 มกรำคม 2555
2106(2)/2553
19 ตุลำคม 2553
2107(2)/2553
19 ตุลำคม 2553
2085(2)/2557
3 กันยำยน 2557
2083(2)/2557
3 กันยำยน 2557
2086(2)/2557
3 กันยำยน 2557
2576(2)/2557
26 ธันวำคม 2557
2577(2)/2557
26 ธันวำคม 2557
2578(2)/2557
26 ธันวำคม 2557
1591(2)/2553
8 มิถุนำยน 2553
1187(2)/2553 24 กุมภำพันธ์ 2553
62-0375-1-00-1-0 17 เมษำยน 2562
1233(2)/2557 25 กุมภำพันธ์ 2557
61-0732-1-00-1-0 22 มิถุนำยน 2561

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เริ่มมีรำยได้

เลี้ยงไก่เนื้อ
5 มิถุนำยน 2554
เลี้ยงไก่เนื้อ
9 มิถุนำยน 2554
เลี้ยงไก่เนื้อ
25 ตุลำคม 2554
เลี้ยงไก่เนื้อ
28 สิ งหำคม 2557
เลี้ยงไก่เนื้อ
30 สิ งหำคม 2557
เลี้ยงไก่เนื้อ
23 ธันวำคม 2557
เลี้ยงไก่เนื้อ
25 กรกฎำคม 2558
เลี้ยงไก่เนื้อ
21 กุมภำพันธ์ 2559
เลี้ยงไก่เนื้อ
23 กุมภำพันธ์ 2559
เลี้ยงไก่เนื้อ
7 เมษำยน 2560
เลี้ยงไก่เนื้อ
10 เมษำยน 2560
เลี้ยงไก่เนื้อ
30 กรกฎำคม 2561
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรำยได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรำยได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรำยได้
เลี้ยงไก่เนื้อ
ยังไม่มีรำยได้
ผลิตลูกไก่
22 สิ งหำคม 2556
ผลิตลูกไก่
20 สิ งหำคม 2562
ผลิตลูกไก่
ยังไม่มีรำยได้
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
1 ธันวำคม 2557
ผลิ ต ลู ก ไก่ พ่ อ แม่ พ ัน ธุ์
ยังไม่มีรำยได้
และลูกไก่เนื้อ
60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกำยน 2560 ผลิ ต หรื อ ถนอมอำหำร 3 มกรำคม 2561
หรื อสิ่ งปรุ งแต่งอำหำร

วันหมดอำยุ
4 มิถุนำยน 2562
8 มิถุนำยน 2562
24 ตุลำคม 2562
27 สิ งหำคม 2565
29 สิ งหำคม 2565
22 ธันวำคม 2565
24 กรกฎำคม 2566
20 กุมภำพันธ์ 2567
22 กุมภำพันธ์ 2567
6 เมษำยน 2568
9 เมษำยน 2568
29 กรกฎำคม 2569
21 สิ งหำคม 2564
19 สิ งหำคม 2570
30 พฤศจิกำยน 2565
2 มกรำคม 2569
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(หน่วย : บำท)

รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กิจกำรที่ได้รับ
กิจกำรที่ไม่ได้รับ
รวม
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
518,494,674.39
7,928,598,199.00 8,447,092,873.39
(536,331,482.34) (7,130,681,337.12) (7,667,012,819.46)
(17,836,807.95)
797,916,861.88
780,080,053.93
294,815.25
31,324,303.84
31,619,119.09
606,649.02
192,760,296.84
193,366,945.86
(5,035,822.42)
(137,732,970.61) (142,768,793.03)
(16,592,175.79)
(352,985,513.60) (369,577,689.39)
(4,531,384.39)
(66,736,967.50)
(71,268,351.89)
(43,094,726.28)
464,546,010.85
421,451,284.57
(103,142,461.20) (103,142,461.20)
(43,094,726.28)
361,403,549.65
318,308,823.37
(43,094,726.28)
361,403,549.65
318,308,823.37
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กิจกำรที่ได้รับ
กิจกำรที่ไม่ได้รับ
รวม
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้จำกกำรขำย
3,420,874,109.96
4,511,954,665.15 7,932,828,775.11
ต้นทุนขำย
(3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43)
กำไรขั้นต้น
282,903,814.66
52,406,228.02
335,310,042.68
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
12,156,667.30
6,060.18
12,162,727.48
รำยได้อื่น
9,744,541.58
574,201,744.81
583,946,286.39
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
(75,401,028.62)
(52,288,991.17) (127,690,019.79)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(114,609,777.39)
(196,857,208.11) (311,466,985.50)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(32,159,366.11)
(42,469,235.09)
(74,628,601.20)
กำไรก่อนภำษีเงินได้
82,634,851.42
334,998,598.64
417,633,450.06
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
(31,316,544.15)
(31,316,544.15)
กำไรสำหรับปี
82,634,851.42
303,682,054.49
386,316,905.91
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
(173,079.67)
(1,672,119.33)
(1,845,199.00)
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
334,423.87
334,423.87
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
82,461,771.75
302,344,359.03
384,806,130.78
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34. คดีควำมฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งถู ก บุค คลภำยนอกฟ้ องละเมิ ดและเรี ย ก
ค่ำเสี ยหำยจำกสัญญำประนีประนอมยอมควำม ต่อมำเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้มี
คำสั่งให้เพิกถอนหมำยบังคับคดี ฉบับลงวันที่ 21 ธันวำคม 2558 และต่อมำเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560
โจทก์ได้ยื่นอุ ทธรณ์ และศำลอุ ทธรณ์ พิพำกษำให้บ ริ ษ ทั ย่อยดังกล่ำวชำระหนี้ ใ ห้แก่บุค คลภำยนอก
จำนวน1.88 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกำยน 2558 เป็ นต้นไป
ต่อ มำเมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยำยน 2560 บริ ษ ทั ย่อ ยสองแห่ ง ได้ยื่น ฎีก ำต่อ ศำล อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำเสี ยหำยเพียงผูเ้ ดียวและได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
จำกคดีดงั กล่ำวไว้แล้วจำนวน 1.54 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ย) โดยเป็ นยอดหลังจำกหักเงินที่จ่ำยส่ วนแรก
ในสัญญำประนีประนอมยอมควำมแล้ว
ต่อมำเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ศำลฎีกำพิพำกษำให้ดำเนินกำรบังคับคดีบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง
ไปตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำมศำลอุทธรณ์ ซึ่งในวันที่ 11 มีนำคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ ง
ได้ชำระเงินตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำมให้แก่บุคคลภำยนอกจำนวน 1.71 ล้ำนบำท แล้วทั้งจำนวน
คดีถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
35. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ได้อนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินแล้ว
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI
DISCLOSURE

DESCRIPTION

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
Organizational profile
GRI 102-1
Name of the organization
GRI 102-2
Activities, brands, products, and services
GRI 102-3
Location of headquarters
GRI 102-4
Location of operations
GRI 102-5
Ownership and legal form
GRI 102-6
Markets served
GRI 102-7
Scale of the organization
GRI 102-8
Information on employees and other workers
GRI 102-9
Supply chain
GRI 102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
GRI 102-11
Precautionary Principle or approach
GRI 102-12
External initiatives
GRI 102-13
Membership of associations
Strategy
GRI 102-14
Statement from senior decision-maker
GRI 102-15
Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and integrity
GRI 102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
GRI 102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
GRI 102-18
Governance structure
Stakeholder engagement
GRI 102-40
List of stakeholder groups
GRI 102-41
Collective bargaining agreements
GRI 102-42
Identifying and selecting stakeholders
GRI 102-43
Approach to stakeholder engagement
GRI 102-44
Key topics and concerns raised
Reporting practice
GRI 102-45
Entities included in the consolidated financial statements
GRI 102-46
Defining report content and topic Boundaries
GRI 102-47
List of material topics
GRI 102-50
Reporting period
GRI 102-51
Date of most recent report
GRI 102-52
Reporting cycle
GRI 102-53
Contact point for questions regarding the report
GRI 102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI 102-55
GRI content index

PAGE NUMBER

25, 30-31
25
25, 30-31
25
25, 74-75
34-37
25, 30-31, 34-35, 142
142
25
22-23
120-121
150
150
21
120-121
18-19, 148-149
148-149
90-115
125-127
142
122-127
125-127
125-128
29, 48-51
122-128
125-128
17
17
17
17
17
17

รายงานประจำ�ปี 2562 แบบบูรณาการ | บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน)

DISCLOSURE

DESCRIPTION

Economic
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 201-1
Direct economic value generated and distributed
GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Environmental
GRI 302: ENERGY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 302-1
Energy consumption within the organization
GRI 302-4
Reduction of energy consumption
GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 303-1
Interactions with water as a shared resource
GRI 303-3
Water withdrawal
GRI 305: EMISSIONS
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 305-7
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions
GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 306-1
Water discharge by quality and destination
GRI 306-2
Waste by type and disposal method
GRI 306-3
Significant spills
Social
GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 401-1
New employee hires and employee turnover
GRI 401-3
Parental leave
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 403-1
Occupational health and safety management system
GRI 403-5
Worker training on occupational health and safety
GRI 403-9
Work-related injuries

PAGE NUMBER

34-51
34-35
149
149

153
153
153
152, 154
152
152, 154
154
154
154-155
154
155
155

142
142
142
143-147
143
144, 147
145
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DISCLOSURE

DESCRIPTION

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 404-1
Average hours of training per year per employee
GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 414-1
New suppliers that were screened using social criteria
GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
GRI 103-1, 2 Management Approach
GRI 419-1
Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

PAGE NUMBER

147
147
151
151
141
141
148
148
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ค�ำนิยาม
นอกจากจะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้ค�ำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

ค�ำ

ความหมาย

จีเอฟพีที
GFPT
บริษัทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)

KT

บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

GP

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด

FKT

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด

MKS

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด

GFF

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด

McKey

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

GFN

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทย่อย

1. บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ำกัด (มหาชน) (KT)
2. บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ำกัด (GP)
3. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ำกัด (FKT)
4. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ำกัด (MKS)
5. บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ำกัด (GFF)

บริษัทร่วม

1. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (McKey)
2. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ำกัด (GFN)

กลุ่มบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

BOD

คณะกรรมการบริษัท

AC

คณะกรรมการตรวจสอบ

NRGC

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

RMC

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

EC

คณะกรรมการบริหาร

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น
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