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เอกสารแนบ 3: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียนทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ 

ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายปารเมศ  เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นาย

ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  กรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีได้กําหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่งตัง้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ี ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท อาทิ การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม เพ่ือสอดคล้องกับ

มาตรฐานบญัชี ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

กํากบัดแูลระบบงานตรวจสอบทัง้ด้านการตรวจสอบการจดัการทางการเงิน การปฏิบตัิการและการจดัระบบควบคมุภายใน

ให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบตัิหน้าท่ีอนั

จะพงึมีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ 

ในรอบปี  2555  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจดัประชมุทัง้สิน้จํานวน 4 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ โดยได้มีการหารือ และ แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกบัผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบด้วยเร่ืองตา่ง ๆ โดยสรุป ดงันี ้

1. การสอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินทัง้ประจําไตรมาส และประจําปี  2555   ของทัง้ในสว่นงบการเงิน

เฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ร่วมกบัผู้สอบบญัชี  ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจดัการ ทัง้ในประเด็นความถกูต้อง

เช่ือถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการนําเสนองบการเงินเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ  โดยการสอบทาน

จะมุ่งเน้นรายการบญัชีท่ีสําคญั รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั รายการปรับปรุง รายการสํารองทางบญัชี 

ประมาณการทางบญัชี การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความสาํคญั  พร้อมฟังการชีแ้จง

และซกัถามผู้สอบบญัชีจนเป็นท่ีพอใจวา่งบการเงินดงักลา่วถกูต้องตามท่ีควรและได้จดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2555 ทัง้ในส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญั 

เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่งบการเงินได้แสดงรายการอยา่งเหมาะสม ชดัเจน เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่นกั

ลงทนุ และบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากงบการเงิน  
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ง แผนงานและแนวทางการบริหารจดัการความ

เสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงสอบทานการบริหารจดัการความเสีย่งอนัเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการ

ประชุมร่วมกับฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ

บริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอทกุไตรมาส พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้ สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการพัฒนาคุณภาพการ

ตรวจสอบทัง้ในด้านบคุลากร และการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  โดยพิจารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555  ของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

เยี่ยมชมการปฏิบตัิงานจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบ

การควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องท่ีสําคญั พร้อมทัง้

แนวทางแก้ไขไปยงัคณะกรรมการบริษัทด้วยเสมอ วิธีการนีจ้ะเป็นการสง่เสริมให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จดัให้มีระบบควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพตอ่การบริหารธุรกิจอยา่งบรรลผุล มีระบบปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ

ดแูลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารบคุลากรท่ีมีประสิทธิผล  นอกจากนี ้ยงัได้ประเมินระบบการควบคมุภายในทางด้าน

การบริหาร การเงิน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ตามแนวทางท่ีกําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบญัชี  

ดงันัน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสทิธิผล ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมธุรกิจทัว่ไป การประเมินความเสี่ยงในด้านการผลิต การตลาด 

การเงิน รวมถึงความน่าเช่ือถือระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารของฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

เหมาะสม เพียงพอ  

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จดัให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯ และดําเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ นัน้อยา่งถกูต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ พรบ. 

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ ข้อกําหนด ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพบวา่ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้กบับริษัทฯ และมีผลในปี 2555 แล้ว  
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5. การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การดําเนินกิจกรรมตรวจสอบ

ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยได้สอบทานภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบตัิงาน และภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายในประจําปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ครอบคลมุทัง้ในสว่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการ

สอบทานนัน้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอตัรากําลงั ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง 

ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้คําแนะนําอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เน้นบทบาทของหนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยใช้หลกัการดําเนินงาน ได้แก่ การทํางานเป็น

ระบบและในลกัษณะเชิงป้องกนั บคุลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้นการพฒันา

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับตอ่ทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ ความนา่เช่ือถือ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคณุภาพของ

ผู้ สอบบัญชี ซึ่งจะทําให้ได้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี รวมถึงความเหมาะสมของอตัราคา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชี และของผู้สอบบญัชีสํานกังานอ่ืนท่ีเทียบได้  ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคดัเลือก

ผู้ สอบบัญชีจาก  บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจําปี 2556 รวมทัง้พิจารณา

คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเอง เก่ียวกับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม ผลงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบญัชีภายนอก ตามแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี  และกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากดัในการได้รับ

ข้อมลูทัง้จากผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีสว่น

ได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั 
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โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

ของบริษัทฯ มีจริยธรรม และความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ อยา่งมีคณุภาพ อีกทัง้ได้ให้

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปร่งใสและเช่ือถือได้ รวมทัง้มี

ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ อีกทัง้มีรายงานทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ

กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

                              

 

       นพ.สาธิต   กรเณศ   นายปารเมศ   เหตระกลู  นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค 

ประธานกรรมการตรวจสอบ                   กรรมการตรวจสอบ        กรรมการตรวจสอบ 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
1.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2524  ประกอบธุรกิจหลกัในด้านการผลติและจําหนา่ยไก่สดชําแหละแช่แข็งและแปรรูปทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

2524 : จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ (ไทย) จํากดั” โดยมีผู้ ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ 

 1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั  (ประเทศไทย)               ถือหุ้นในสดัสว่น 51% 

 2. บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ จํากดั  (ประเทศนิวซีแลนด์)         ถือหุ้นในสดัสว่น 34% 

 3. บริษัท ยไูนเตด็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (ประเทศลกัเซ็มเบอร์ก)    ถือหุ้นในสดัสว่น 15% 

2528 : ผู้ ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จํากดั และ บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากดั ได้ 

ถอนทนุออกไป โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่เครือ ป.เจริญพนัธ์รับซือ้หุ้นไว้ทัง้หมด 

2530 : ได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท  เพ่ือขยายโรงงานและเพ่ิมกําลงัการผลิตใน

การชําแหละไก่ 6,000 ตวัตอ่ชัว่โมง 

2532 : ได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพ่ือการขยายงานเพ่ิมเติมทําให้มีกําลงัการ

ผลติในการชําแหละไก่ 7,200 ตวัตอ่ชัว่โมง 

              : ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ป.เจริญพนัธ์โพลทรีย์ จํากัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท จีเอฟพีที 

จํากดั” ในเดือนธนัวาคม 

2533     : ได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท  เพ่ือลงทนุซือ้หุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย 2 

แหง่เพ่ือขยายกิจการให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ คือ 

  1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ เพ่ือผลิตและจําหน่ายลกูไก่พนัธ์ุไขแ่ละ

ลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 

2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากดั ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

2534 : ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟฟูดส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่าย 
ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

              : ได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

              : ได้ซือ้หุ้น 65% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึง่ดําเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 

2535 : เร่ิมเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้าน

บาททนุเรียกชําระแล้ว 570 ล้านบาท 

2536 : ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลติภณัฑ์

อาหารกึ่งสาํเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทนุกบั บริษัท คีย์สโตน ฟู้ ด คอร์ปอเรชัน่ (อเมริกา) จํากดั ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่น    

51% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 
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2537    :  บริษัท จีเอฟพีที จํากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจํากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจํากดั” 

             :  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจํากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจํากดั” 

2541    :  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ได้ทําการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2543    :  ได้ทําการเพ่ิมทนุเรียกชําระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

2545    :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพ่ิม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 65% เป็น 96.5% 

2546    :  ได้ทําการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท และเพ่ิมทนุเรียกชําระแล้วจาก 626.91 

ล้านบาท  เป็น 1,253.82 ล้านบาท 

             :  ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัทยอ่ยอีก 1 แหง่ คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ 

2551    :  ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั   ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไก่แปรรูปและไก่สด

แช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ  โดยร่วมทุนกบั บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่น 51% โดย บริษัท       

จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 1,170 ล้านบาท 

2553    :  แปลงค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400 

ล้านบาท แตจํ่านวนหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้จากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น 

2554    :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพ่ิม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 96.5% เป็น 97.85% 

2555    :  ได้ทําการเพ่ิมทนุ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุ โดยเพ่ิมทนุในสดัสว่นเดิม 49% 
จํานวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

ดงันี ้
  - เดือนพฤษภาคม เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1,170 ล้านบาท เป็น 1,514 ล้านบาท(GFPT เพ่ิมทนุ 168.56 ล้านบาท) 

  - เดือนธนัวาคม เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1,514 ล้านบาท เป็น 3,014 ล้านบาท(GFPT เพ่ิมทนุ 735.00 ล้านบาท) 
             :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพ่ิม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.85% เป็น 97.86% 
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน)(“บริษัท GFPT”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท

มหาชนในปี 2537  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทนุเรียกชําระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT 

เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ดําเนินธุรกิจหลกั คือ การชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ 

ได้แก่ ชิน้ส่วนไก่สดและผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลพลอยได้จากการชําแหละไก่ จําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทฯ และของลกูค้า โดยจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตและ

แปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุท่ี 124,600 ตนัตอ่ปี และมีกําลงัการผลิตไก่ปรุงสกุท่ี 24,000 ตนัต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวท่ีตัง้อยูใ่น

จงัหวดัสมทุรปราการ  

บริษัท GFPT และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะครอบคลมุตัง้แต่ สายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธ์ุ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่

พ่อแม่พนัธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ สายธุรกิจจําหน่ายลกูไก่ สายธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ และ

สายธุรกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

การดําเนินธุรกิจของทัง้กลุม่บริษัท GFPT เป็นลกัษณะต่อเน่ืองครบวงจร โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ การลงทนุ 97.86% ใน

บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ดําเนินธุรกิจผลิต

อาหารสตัว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท KT คืออาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์นํา้ บริษัท 

KT จําหนา่ยอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบับริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP ตลอดจนผู้

เลีย้งสตัว์ทัว่ไป สําหรับอาหารสตัว์นํา้ บริษัท KT จําหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์นํา้ทัว่ไป ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิต

 

บริษัท จีเอฟพีที จาํกัด  ( มหาชน )  

บริษัท  กรุงไทยอาหาร 
สัตว์ จาํกัด  ( มหาชน )  

บริษัท จพี ี  
บรีดดิง้ จาํกัด  

บริษัท ฟาร์ม  
กรุงไทย จํากัด  

บริษัท เอ็ม . .เค. . .เอส .  
ฟาร์ม จํากัด  

บริษัท จเีอฟ  
ฟดูส์ จาํกัด  

 
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิส 
เซส (ประเทศไทย) จํากัด  

ร้อยละ  97.86  ร้อยละ  9 9.99  ร้อยละ  9 9.99  ร้อยละ  99.99  ร้อยละ  99.99  

ร้อยละ 49.00 
 

ธรุกิจผลิตอาหารสตัว ์

และธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ 

พอ่แม่พนัธุ์ 
 ธุรกิจ ฟาร์มเลีย้งไก่  

ปู่ ยา่พนัธุ์  
ธุรกิจ ฟาร์มเลีย้งไก่  

พอ่แม่พนัธุ์  
ธุรกิจฟาร์มเลีย้ง  

ไก่เนือ้  
ธรุกิจผลิตและจําหน่าย  

อาหารก่ึงสําเร็จรูปแช่แข็ง  

ธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่  

(“ บริษัท  KT”)  (“ บริษัท GP  ”)  (“ บริษัท  FKT ”)  (“ บริษัท  MK S ”)  (“ บริษัท  GFF”) 
ธุรกิจผลติและจําหน่าย 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 
 

(“บริษัท McKey) 

บริษัท จเีอฟพที ีนิชิเร  
( ประเทศไทย )  จาํกัด  ร้อยละ  49.00  

(“ บริษัท  G FN ”)  

(“ บริษัท  G FPT ”)  
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รวมทัง้สิน้ 1,111,000 ตนั โดยแบง่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บก 1 แหง่ โรงงานผลติอาหารสตัว์นํา้ 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดั

สมทุรปราการ โดยมีกําลงัการผลติรวม 599,000 ตนัตอ่ปี และเป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บกอีก 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่ จงัหวดัชลบรีุ 

มีกําลงัการผลติรวม 512,000 ตนัตอ่ปี นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ผลิตไข่เชือ้เพ่ือจําหน่ายให้กบับริษัท FKT ใน

ปี 2555 มีกําลงัการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตัง้อยู่ท่ีจังหวดัชลบรีุ สําหรับผู้ ถือ

หุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลท่ีไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั (“บริษัท GP”) โดยมีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท GP 

ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ผลติลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้เพ่ือจําหน่ายให้กบับริษัท FKT, บริษัท KT และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่

พนัธุ์ทัว่ไป ในปี 2555 บริษัท GP มีกําลงัการผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เทา่กบั 1,000,000 ตวัตอ่ปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 4 ฟาร์มซึ่ง

ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั (“บริษัท FKT”) โดยมีทนุจดทะเบียน 350 ล้านบาท บริษัท 

FKT ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แม่พนัธุ์ เพ่ือผลติลกูไก่พนัธุ์เนือ้จําหน่ายให้กบับริษัท MKS ทัง้หมด สว่นลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์

ไข่ บริษัท FKT ได้นําเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือมาเลีย้งและผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่ จําหน่ายให้กบั บริษัท KT และผู้ เลีย้งอิสระ

ทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พนัธ์ุไข่ ในปี 2555 บริษัท FKT มีกําลงัการผลิตสําหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 90 ล้านตวัต่อปี สว่น

กําลงัการผลติลกูไกพ่นัธุ์ไขเ่ทา่กบั 5 ล้านตวัตอ่ปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จํานวน 5 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่

พนัธุ์ไขจํ่านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั (“บริษัท MKS”) โดยมีทนุจดทะเบียน 550 ล้านบาท 

บริษัท MKS ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้โดยรับซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบริษัท FKT นํามาเลีย้งเองจนอายคุรบ 41 ถึง 43 

วนั แล้วจําหน่ายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ในปี 2555 บริษัท MKS มีกําลงัการผลิตไก่เนือ้

รวมเทา่กบั 73 ล้านตวัตอ่ปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 12 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ   สาํหรับลกูไก่เนือ้ท่ีเกินกําลงัการ

ผลติจะจดัจําหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งอิสระภายนอก 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99 % ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั (“บริษัท GFF”) โดยมีทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัท 

GFF ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ 

และผลิตภณัฑ์แปรรูปอ่ืนๆ  ซึ่งจําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟูดส์” โดยจําหน่ายผ่านศูนย์จําหน่าย ตลาดสด 

และตลาดพอ่ค้าคนกลาง ในปี 2555 บริษัท GFF มีกําลงัการผลติรวมเทา่กบั 6,600 ตนัตอ่ปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ท่ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49 % ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท McKey”) โดยมีทนุจด

ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท  McKey ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารกึ่งสําเร็จรูปแช่แข็งเพ่ือสง่ออกไปตา่งประเทศ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัผลิตรวมเท่ากบั 30,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ สําหรับ    

ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลท่ีไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

            บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014 

ล้านบาท บริษัท GFN ดําเนินธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เพ่ือจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มี
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กําลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุท่ี 81,600 ตนัต่อปี และมีกําลงัการผลิตไก่ปรุงสกุท่ี 18,000 ตนัต่อปี มีโรงงานอยู ่       

1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ สาํหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลท่ีไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

 

3. โครงสร้างรายได้ตามงบการเงนิรวม 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้แตล่ะสายธุรกิจ 

ของจีเอฟพีทีและบริษัทยอ่ย 

ดําเนินการ 

โดย 

% ของ 

การถือ

หุ้น 

2555 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

2554 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

2553 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

ชําแหละไก่/แปรรูป GFPT  5,803.86 37.76 6,101.15 42.94 7,040.91 56.45 

อาหารสตัว์ KT 97.86 5,294.03 34.44 4,838.82 34.05 4,319.61 34.63 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์ 
FKT, GP, 

MKS 
99.99 3,528.15 22.96 2,521.11 17.75 463.03 3.72 

จําหน่ายลกูไก ่
MKS 

KT 

99.99 

97.86 
136.10 0.89 291.72 2.05 400.99 3.22 

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 607.67 3.95 456.75 3.21 247.46 1.98 

รวม   15,369.81 100.00 14,209.55 100.00 12,472.00 100.00 

 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่คิดเป็นร้อยละ 37.76 ธุรกิจ

อาหารสตัว์คิดเป็นร้อยละ 34.44 สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 22.96 ธุรกิจจําหน่ายลกูไก่คิดเป็นร้อยละ 0.89 

และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 3.95  ตามลาํดบั  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 

28 เร่ือง การเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกสว่นงาน 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกชําระแล้ว 1,253,821,000 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,253,821,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  

 

2.  ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2555 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงันี ้

ลาํดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายสจิุน               ศิริมงคลเกษม 222,795,100 17.77 

2 นายประสทิธ์ิ         ศิริมงคลเกษม 220,000,000 17.55 

3 นายวิรัช                ศิริมงคลเกษม 180,000,000 14.36 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั   71,689,270  5.72 

5 NICHIREI FOODS INC.   56,716,050  4.52 

6 นายอนชุา             กิจธนามงคลชยั   47,140,000  3.76 

7 นายสมเกียรติ       ลมิทรง   25,065,200  2.00 

8 นายพิษณ ุ            ศิริมงคลเกษม   22,794,100  1.82 

9 นางเพียงใจ           ชยาววิฒัน์กลุ   20,000,000  1.60 

10 NORTRUST NOMINEES LTD.   15,393,100  1.23 

 รวม 881,592,820 70.33 

 

ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นวนัท่ี 5 เมษายน 2555 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนด

นโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานมีดงันี ้

ลาํดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายประสทิธ์ิ         ศิริมงคลเกษม 220,000,000 17.55 

2 นายวิรัช                ศิริมงคลเกษม 180,000,000 14.36 

3 นพ.อนนัต์             ศิริมงคลเกษม    4,134,080   0.33 

 รวม 404,134,080 32.24 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50  ของกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัภาษีเงินได้  และ

เงินสาํรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติ

ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน  ฐานะ

การเงิน   โครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

สาํหรับบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และเงินสาํรอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติและขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุในอนาคต 

โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ   

สําหรับงวดบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555   จีเอฟพีที มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 60 ล้านบาท 

และจากบริษัทร่วม 29.40 ล้านบาท 
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ส่วนท่ี 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ

รับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555  ตอ่ผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้ นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นางสาวจุฑามาส  อิงโพธ์ิชยั กํากบัไว้  จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแล้ว

ข้างต้น  

                ผู้มีอาํนาจลงนาม 

   ช่ือ    ตําแหนง่            ลายมือช่ือ 

 

1. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม       ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ   ___________________ 

       

2. นายวิรัช     ศิริมงคลเกษม       รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ     ___________________ 

                                        

3. นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั       กรรมการบริหาร                 ___________________ 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

   นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั        เลขานกุารบริษัท                  ___________________ 
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 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักลา่ว ไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาด

ข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

 

                ผู้มีอาํนาจลงนาม 

   ช่ือ    ตําแหนง่            ลายมือช่ือ 

 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ                 ___________________   

       

2. นพ.สาธิต   กรเณศ  ประธานกรรมการตรวจสอบ                ___________________              

      และกรรมการอิสระ 

                                        

3. นายปารเมศ เหตระกลู               กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ              ___________________ 
 
4. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค           กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ              ___________________   

 

5. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม              กรรมการ      ___________________ 

 

6. นายสจิุน  ศิริมงคลเกษม              กรรมการ      ___________________ 
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11.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

1. งบการเงนิ 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี

งบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

(ข) สรุปข้อมูลตามงบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 

    

  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 283 2 179 2 191 2 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 1,003 8 847 8 793 9 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 4,212 33 2,816 28 2,306 25 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6 - 5 - 5 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,504 43 3,847 38 3,295 36 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ 1,429 11 630 6 746 8 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์-สทุธิ 38 - 41 - 40 1 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์-สทุธิ 288 2 309 3 300 3 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ-สทุธิ 328 3 263 3 285 3 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,225 41 4,933 49 4,522 49 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 57 - 45 1 28 - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,365 57 6,221 62 5,921 64 

รวมสินทรัพย์ 12,869 100 10,068 100 9,216 100 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,533 27 666 7 453 5 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,033 8 633 6 620 7 

หนีส้ินระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 80 1 80 1 143 2 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9 - 48 - 42 - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 4,655 36 1,427 14 1,258 14 

หนีส้ินระยะยาว 2,160 17 2,240 22 2,413 26 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 271 2 253 3 - - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 163 1 164 2 168 2 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,594 20 2,657 27 2,581 28 

รวมหนีส้ิน 7,249 56 4,084 41 3,839 42 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,620 44 5,984 59 5,377 58 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,869 100 10,068 100 9,216 100 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554  และ 2553 

 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 15,370  98 14,210  98 12,472  98 

รายได้อ่ืน 281  2 223  2 220   2 

รวมรายได้ 15,651 100 14,433 100 12,692 100 

ต้นทนุขาย 14,374  92 11,986  83 10,446  82 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,005   6 901   6 864   7 

รวมค่าใช้จ่าย 15,379 98 12,887 89 11,310  89 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิ       

     ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม  75  1 111  1 2 - 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 197 1 1,435 10 1,380 11 

ต้นทนุทางการเงิน 147  1 136  1 135  1 

ภาษีเงินได้ 1  - 77  1 58  1 

กําไรหลงัภาษีเงินได้ 49  - 1,222  8 1,187  9 

กําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (8) - (19) - (21) - 

กําไรสุทธิ 41  - 1,203  8 1,166  9 

 

 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554  และ 2553  

 ปี 2555 

ล้านบาท 

ปี 2554 

ล้านบาท 

ปี 2553 

ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน    (135) 1,546 1,509 

เงินสดสทุธิใช้ไปกิจกรรมลงทนุ   (1,991) (1,018) (1,254) 

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน          2,230          (540)          (273) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)            104           (12)           (18) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี    179    191   209 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี    283    179   191 
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อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสาํคัญสาํหรับงบการเงนิรวมของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย 
       ปี 2555  ปี  2554  ปี 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1/ (เทา่)       1.18      2.70      2.62 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 2/ (เทา่)       0.28      0.72      0.78 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 3/ (เทา่)    (0.04)      1.15      0.89 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า 4/ (เทา่)    17.17    17.83    17.41 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่  5/ (วนั)     21.00    20.00    21.00 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื 6/ (เทา่)    73.90    71.56     76.87 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 7/ (วนั)       5.00      5.00      5.00 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า 8/(เทา่)    22.27    26.47    20.59 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 9/(วนั)     16.00    14.00    17.00 

Cash Cycle 10/ (วนั)      10.00    12.00      8.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อตัรากําไรขัน้ต้น 11/ (%)        6.48    15.65    16.24 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 12/(%)      1.28    10.10    11.07 

อตัรากําไรสทุธิ 13/(%)        0.26      8.34      9.19 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 14/ (%)       0.70    21.18    23.56 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ถาวร 15/ (%)    10.46    34.98   36.06 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 16/ (เทา่)       1.34      1.47     1.44 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 17/(เทา่)      1.29     0.68     0.71 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ 18/ (เทา่)    (0.86)   10.27   10.74 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั 19/ (เทา่)   (0.02)     0.53     0.27 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 20/ (%)        -   97.24   91.71 

 

หมายเหต:ุ      1/  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   =   สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม/หนีส้นิหมนุเวียนรวม 

     2/  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงนิลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้นิหมนุเวียนรวม 

     3/  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   =   เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียนเฉล่ีย 

     4/  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า   =   รายได้จากการขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารค้าถวัเฉล่ีย 

     5/  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

     6/  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ   =   ต้นทนุสินค้า / สนิค้าสําเร็จรูปถวัเฉล่ีย 

     7/  ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 

     8/  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า   =   ต้นทนุสนิค้า / เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉล่ีย 

     9/  ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

   10/  Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย - ระยะเวลาชําระหนี ้
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   11/  อตัรากําไรขัน้ต้น   =   กําไรขัน้ต้น / รายได้รวมจากการขาย 

   12/  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน   =   กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ / รายได้รวมจากการขาย 

   13/  อตัรากําไรสทุธิ   =   กําไรสทุธิ / รายได้รวม 

   14/  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   =   กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย x 100 

   15/  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ถาวร   =   (กําไรสทุธิ + คา่เส่ือมราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิเฉล่ีย x 100 

   16/  อตัราหมนุของสนิทรัพย์   =   ขายสทุธิ / สนิทรัพย์รวมเฉล่ีย 

   17/  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

   18/  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้   =   เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / ดอกเบีย้จ่าย 

  19/  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั   =   เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้นิ + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + 

เงินปันผลจ่าย) 

   20/  อตัราการจ่ายเงินปันผล   =   เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ x 100 

 

2. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลดาํเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตอ่ไปนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตามงบการเงินรวมของจีเอฟพีที

และบริษัทยอ่ย และรายการท่ีสาํคญัท่ีมีผลตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ได้รวมบญัชีของจีเอฟพีทีและบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวา่ “บริษัทฯ”) ตามท่ีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3. เกณฑ์

การจดัทํางบการเงินรวม 

ตามท่ีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้มีการ

เปลีย่นแปลงการจดัทําและนําเสนองบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้ทําการปรับปรุงจดัประเภทใหมต่ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้ว 

ผลการเปลีย่นแปลงจดัประเภทใหมส่าํหรับงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภท

รายการบญัชีของปีปัจจุบนั ไม่มีผลต่องบกําไร(ขาดทุน)สทุธิ หรือส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน ข้อ 33. การจดัประเภทรายการใหม ่

2.1 ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.03 บาทต่อหุ้น ลดลงเป็นจํานวน 1,162 ล้านบาท หรือร้อยละ 96 

จากกําไรสทุธิในปีก่อน ซึง่มีจํานวน 1,203 ล้านบาท ทัง้นี ้สาเหตหุลกัเกิดจากต้นทนุการผลติในสว่นท่ีเป็นวตัถดุิบท่ีใช้ในการ

ผลิตอาหารสตัว์ปรับราคาสูงขึน้ โดยเฉพาะข้าวโพด และกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัสําคญัในการผลิตอาหารสตัว์     

อีกทัง้การปรับคา่แรงขัน้ตํ่าอตัราวนัละ 300 บาท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คา่แรงงานท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตเช่นกนั สําหรับ

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ เป็นรายการท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 จากยอดขาย

รวม 
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ในปี 2555 บริษัทฯ มีสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ท่ีขาดทนุ

จํานวน 111 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัท GFN มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้จากปี 2554 จึงทําให้ผลขาดทุนสุทธิในปี 2555 

น้อยลง สว่นบริษัท McKey ยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีซึง่มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2555 มีผลขาดทนุสทุธิเป็นจํานวน 575 ล้านบาท หรือคิดเป็น (0.46) บาท

ตอ่หุ้น ในขณะท่ีปี 2554 มีกําไรสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 425 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.34 บาทต่อหุ้น เกิด

จากผลขาดทนุจากการดําเนินงาน 103 ล้านบาท ตามสาเหตดุงักลา่วข้างต้น และเกิดจากการบนัทึกขาดทุนจากการด้อย

คา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม เป็นจํานวน 408 ล้านบาท  

2.2 วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานโดยภาพรวม 

 2.2.1 รายได้จากการขาย 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมในปี 2555 จํานวน 15,370 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 เมื่อเทียบจากปี

ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากปริมาณการส่งออกสินค้าไก่แปรรูปท่ีเพ่ิมขึน้ ในอตัราร้อยละ 33  ปริมาณขายอาหารสตัว์บกท่ี

เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 10 ปริมาณขายอาหารกุ้งท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 8 และปริมาณการขายไกเ่ป็น       ท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัรา

ร้อยละ 45 

 2.2.2 รายได้อ่ืน 

บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนรวมในปี 2555 จํานวน 281 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 58 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อย

ละ  26 ซึง่สว่นใหญ่มาจากกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นและการได้รับคืนภาษีมาตรา 19 ทวิ บริษัทฯ มีการโอนกลบัรายการผล

ขาดทนุจากการด้อยคา่ในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีเกิดจากการประเมินราคาท่ีดินท่ีสงูขึน้ของผู้ประเมินอิสระ 

 2.2.3 ต้นทนุขาย 

บริษัทฯ มีต้นทนุขายในปี 2555 จํานวน 14,374 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากปี 2554 เน่ืองจากราคา

ต้นทนุวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลติอาหารสตัว์ปรับสงูขึน้มาก โดยเฉพาะข้าวโพดและกากถัว่เหลอืง และการปรับคา่แรงขัน้ตํ่า

อตัราวนัละ 300 บาท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คา่แรงงานท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลติเช่นกนั 

2.2.4 กําไรขัน้ต้น 

เน่ืองจากต้นทนุขายท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสงูกว่ารายได้จากการขาย ทําให้กําไรขัน้ต้นในปี 2555 ลดลงจากปีก่อน  

เป็นจํานวน 1,228 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากปี 2554 จึงทําให้อตัราสว่นกําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 15.7% 

ในปี 2554 เหลอืเพียง 6.5% ในปี 2555 

 2.2.5 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2555 มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพ่ิมขึน้ เป็นจํานวน 105 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 12 

จากปีก่อน บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการสง่สนิค้าทางเรือท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปท่ีเพ่ิมขึน้ และค่า

ระวางสนิค้าท่ีปรับราคาสงูขึน้ ต้นทนุคา่บรรทกุเพ่ิมขึน้จากปริมาณการขายอาหารสตัว์เพ่ิมขึน้ และราคาค่านํา้มนัเชือ้เพลิงมี
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การปรับสงูขึน้เช่นกนั อีกทัง้มีผลขาดทนุจากการขายไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และพอ่แมพ่นัธุ์ปลดระวางเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากราคาขายไก่แก่

ในประเทศปรับตวัลดลงมาก 

2.2.6 สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ในปี  2555 บริษัทฯ มีสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในอตัรา

ร้อยละ 33 เน่ืองจากบริษัท GFN มีผลขาดทนุจากการดําเนินงานลดลงจากปีก่อน 

2.2.7 ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 

จากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555  บริษัทฯ ได้มีการบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

จํานวน 408 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท GFN ยงัคงมีผลขาดทนุจากการดําเนินงานติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่เร่ิมเปิด

ดําเนินการเมื่อปลายปี 2553 ประกอบกบัท่ีสนิค้าโภคภณัฑ์ในประเทศมีราคาตกตํ่า เน่ืองจากภาวะอปุทานมากกว่าอปุสงค์ 

ทําให้มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนจากการดําเนินการในสภาวะการณ์ ณ ปัจจบุนั ตํ่ากวา่จํานวนเงินลงทนุ 

2.2.8 อตัราผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 575 ล้านบาท ทําให้ไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนีก้ารจ่ายเงินปันผลจะ

ขึน้อยูก่บักระแสเงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2.3 รายได้จากการขายแต่ละสายธุรกิจตามงบการเงนิรวม 

รายได้แตล่ะสายธุรกิจ 

ของจีเอฟพีทีและบริษัทยอ่ย 

2555 2554 2553 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ชําแหละไก่และแปรรูป 5,803.86 37.76 6,101.15 42.94 7,040.91 56.45 

อาหารสตัว์ 5,294.03 34.44 4,838.82 34.05 4,319.61 34.63 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์ 3,528.15 22.96 2,521.11 17.75 463.03 3.72 

จําหนา่ยลกูไก ่ 136.10 0.89 291.72 2.05 400.99 3.22 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 607.67 3.95 456.75 3.21 247.46 1.98 

รายได้จากการขายตามงบการเงนิรวม 15,369.81 100.00 14,209.55 100.00 12,472.00 100.00 
 

2.3.1 ธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูป 

ในปี 2555 มีรายได้จากการขายเนือ้ไก่แปรรูปจํานวน 5,804 ล้านบาท ลดลง 297 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อย

ละ 5 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2554 รายได้จากการขายชิน้ส่วนไก่สดในประเทศลดลงในอัตราร้อยละ20 จากปีก่อน 

เน่ืองจากราคาชิน้สว่นไก่ในประเทศปรับตวัลดลงมาก จากภาวะอปุทานมากกวา่อปุสงค์ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้

จากการขายสินค้าแปรรูปเพ่ือการสง่ออกเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปเพ่ิมขึน้   ร้อยละ 33 จากปี  

2554 
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2.3.2 ธุรกิจอาหารสตัว์ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารสตัว์เพ่ิมขึน้ 437 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอ้ตราร้อยละ 9จากปี 

2554 สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากปริมาณขายอาหารสตัว์บกและอาหารกุ้งให้แก่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ในประเทศ โดยปริมาณขาย

อาหารสตัว์บกเพ่ิมขึน้ 16,395 ตนั หรืออตัราร้อยละ 10 และปริมาณขายอาหารกุ้ งเพ่ิมขึน้  4,500 ตนั หรือร้อยละ 8 จากปี

ก่อน 

2.3.3 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไก่เนือ้เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 38 จากปี 2554 จากปริมาณการขายไก่เนือ้

ให้กบับริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัท GFN มีการใช้กําลงัการผลติเต็มกําลงัในปี 2555 

2.3.4 ธุรกิจจําหนา่ยลกูไก่ 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไปลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน เน่ืองจาก

ราคาลกูไก่ตกตํ่าจากภาวะอปุทานมากกวา่อปุสงค์ สว่นใหญ่รายได้จากการขายลกูไก่ในปี 2555 ประกอบด้วย รายได้จาก

การขายลกูไก่พนัธุ์ไขแ่ละลกูไก่พนัธุ์เนือ้ท่ีผลติเกินจากกําลงัการเลีย้งของฟาร์มไก่เนือ้ของบริษัทฯ 

2.3.5 ธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก ลกูชิน้ รวมถึงผลติภณัฑแปรรูปอ่ืนๆ 

จากการขายแบบค้าสง่และค้าปลกี เพ่ิมขึน้ 155 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ33 จากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มี

การขยายสาขาตามตา่งจงัหวดัเพ่ิมขึน้อีก 5 สาขาในปี 2555 ได้แก่ ภเูก็ต หาดใหญ่ นครปฐม บรีุรัมย์ และเชียงใหม ่

3. ปัจจัยสาํคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 

3.1 ข้อจาํกดัในการส่งออก 

การสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่ไปยงัต่างประเทศ  มีข้อจํากดัในการสง่ออกสินค้าท่ีแตกต่างกนั  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบายของ

แตล่ะประเทศ  บางประเทศใช้นโยบายด้านภาษี  บางประเทศใช้นโยบายด้านสขุอนามยั  เป็นต้น  ในอนาคตนโยบายด้าน

สขุอนามยัจะเป็นนโยบายท่ีสาํคญั ท่ีประเทศผู้ นําเข้าใช้เป็นเคร่ืองมือในการกีดกนัทางการค้า  เช่น  นโยบายด้านมาตรฐาน

สนิค้าระบบ ISO 9000, GMP และ HACCP นโยบายด้านสิง่แวดล้อม และสทิธิมนษุยชน และนโยบายด้าน Animal Welfare 

เป็นต้น สว่นนโยบายด้านภาษีจะใช้น้อยลง เพราะแต่ละประเทศจะเข้าสูร่ะบบ  WTO หรือการค้าแบบเสรี ซึ่งทางรัฐบาลจะ

ลดการอดุหนนุและลดภาษีนําเข้าลงด้วย 

3.2 การกาํหนดโควต้า 

3.2.1 รัฐบาลกําหนดให้นําเข้าข้าวโพดในโควต้า ซึ่งเป็นวตัถดุิบท่ีสําคญัในการผลิตอาหารสตัว์ ซึ่งต้องนําเข้าโดย

องค์การคลงัสินค้าเท่านัน้ โดยนําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO และจํากดัโควต้าการนําเข้าไว้ไม่เกิน 54,700 ตนั และเสีย

อากรนําเข้าร้อยละ 20 แตถ้่านําเข้านอกโควต้าจะเสยีอากรนําเข้าร้อยละ 73 บวกคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท การ

นําเข้านอกจากประเทศสมาชิก WTO แล้วยงัสามารถนําเข้าจากประเทศอ่ืนแต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนด 

นอกจากข้าวโพดแล้วยงัมีวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติอาหารสตัว์อ่ืนอีก เชน่ กากถัว่เหลอืง ปลาป่น ซึง่หากนําเข้าจากตา่งประเทศ

ก็ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนดเช่นกนั (รายละเอียดดไูด้จาก สายธุรกิจอาหารสตัว์ (ค) เร่ือง ความต้องการวตัถดุิบ

อาหารสตัว์สาํคญั) 
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  3.2.2 สหภาพยโุรปมีการกําหนดวิธีการนําเข้าโดยใช้ระบบโควต้า โดยเร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้น

ไป ประเทศไทยได้รับโควต้าในการสง่ออกไก่ปรุงสกุเป็นจํานวน 160,033 ตนั และได้สง่ออกเต็มจํานวนโควต้าดงักลา่วแล้ว 

ทําให้การสง่ออกยากจะขยายตวัได้ เพราะการสง่ออกนอกโควต้าต้องเสียภาษีนําเข้าสงูถึง 1,024 ยโูรต่อตนั  สว่นไก่สดแช่

แข็งทางสหภาพยโุรปได้ยกเลกิการนําเข้า และสามารถสง่ออกได้ในช่วงปลายปี 2555 

3.3 การกาํหนดราคา 

ธุรกิจด้านอาหารสตัว์มีความเก่ียวข้องกบันโยบายการกําหนดราคา  ไมว่า่จะเป็นการซือ้วตัถดุิบ หรือราคาขายอาหาร

สตัว์  กลา่วคือการซือ้กากถัว่เหลอืงในประเทศต้องรับซือ้ในราคาไมต่ํ่ากวา่ขัน้ตํ่าท่ีกําหนด ณ หน้าโรงงานโดยต้องทําสญัญา

ไว้กบักระทรวงพาณิชย์ สว่นราคาขายอาหารสตัว์ บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายขึน้ลงได้ในทนัทีทนัใด เน่ืองจากการปรับ

ราคาขายจะต้องได้รับการอนมุตัิจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ในปี 2555 จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยเฉพาะรายได้จากการสง่ออก และกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท  

3.5 นํา้มันเชือ้เพลงิ 

ความผนัผวนของราคานํา้มนัในตลาดโลกสง่ผลให้ต้นทนุการผลติ และต้นทนุการขนสง่ต้องปรับตวัสงูขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด

ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 

3.6 การด้อยค่าเงนิลงทุน 

การดําเนินงานในธุรกิจด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ต่างๆ  ท่ีมีการปรับเปลี่ยนย่อมไม่สามารถควบคมุได้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทท่ีได้เข้าไปลงทนุ หรือเกิดจากบริษัทนัน้ๆ เร่ิมเปิดดําเนินการไม่นานในสว่นการผลิตยงัไม่เต็ม

กําลงัการผลติ และยงัไมถ่ึงจดุคุ้มทนุ สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานได้  ทําให้สดัสว่นของมลูค่าในสว่นของบริษัทท่ีได้ลงทนุ

นัน้ลดลง 

บริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงได้จดัให้มีหน่วยงานติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทเหลา่นี ้

โดยทําการประเมินมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์เป็นประจําทกุไตรมาส วา่มีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้หรือไม ่ในกรณีท่ีมี

ข้อบ่งชี ้จะทําการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และบันทึกรับรู้การด้อยค่าเงินลงทุนไว้ ตาม

รายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจําปี ข้อ 10. เงินลงทนุในบริษัทร่วม-สทุธิ 

4. ฐานะการเงนิ 

4.1  สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 12,869 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 5,504 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ 5,225 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

1,429 ล้านบาท เงินลงทนุอ่ืนและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 711 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 2,800 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 28 สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากสินค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินลงทุนในบริษัทร่วม ท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์-สทุธิ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ  4,212 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,396 ล้านบาท จากปี 

2554 เน่ืองจากบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตสินค้าเพ่ิมขึน้มากจึงทําให้ต้องมีการสํารองวตัถุดิบมากขึน้ อีกทัง้ราคาวตัถุดิบ

อาหารสตัว์มีการปรับตวัสงูขึน้จึงทําให้มลูคา่ของวตัถดุิบสงูขึน้เช่นกนั สาํหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้จํานวน 800 ล้าน

บาท มาจากบริษัทฯ ได้ทําการเพ่ิมทนุในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั ทัง้จํานวน 
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 4.2 หนีส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 หนีส้นิรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 7,249 ล้านบาท ประกอบด้วย

หนีส้นิหมนุเวียน 4,655 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 2,160  ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 434  ล้านบาท 

 หนีส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,165 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 77 สว่นใหญ่เพ่ิมจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และสว่นท่ีเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น บริษัทฯ มีเงินกู้จาก

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 2,867 ล้านบาท ในปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเก็บวตัถดุิบอาหารสตัว์เพ่ิมขึน้ จึงจําเป็นต้องมกีาร

ใช้เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพ่ือการหมนุเวียนกิจการ และการเพ่ิมทนุในบริษัทร่วม 

4.3 สภาพคล่อง  

  4.3.1  กระแสเงนิสด 

 ในปี 2555 บริษัทฯ ใช้เงินในกิจกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวน 135 ล้านบาท  ใช้เงินในกิจกรรมการลงทนุ

เป็นจํานวน 1,991 ล้านบาท ในการเพ่ิมทนุในบริษัทร่วม เป็นจํานวน 903 ล้านบาท ซือ้สินทรัพย์ถาวรเป็นจํานวน 731 ล้าน

บาท  และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและอ่ืน ๆ 357 ล้านบาท  สําหรับกระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรม     

จดัหาเงินจํานวน 2,230 ล้านบาท  เป็นเงินท่ีได้มาจากการกู้ยืมรวมจํานวน  6,207 ล้านบาท และใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้  

ดอกเบีย้จ่าย เงินปันผลและอ่ืนๆ เป็นจํานวน 3,977 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 จํานวน 283 ล้านบาท 

  4.3.2  อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ 

 ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ เทา่กบั 1.18 เทา่ ลดลงจาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่อยูท่ี่ 2.70 เทา่ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงไมม่ีปัญหาการขาดสภาพคลอ่ง 

  4.3.3  ระยะเวลาครบกาํหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีหนีร้ะยะสัน้เพ่ิมขึน้จํานวน 3,228 ล้านบาท สว่นใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้า  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไมป่ระสบปัญหาในการชําระหนีต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด  

4.4 รายจ่ายลงทุน 

  4.4.1  รายจ่ายเงนิลงทุนที่ผ่านมา 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจํานวน  1,991 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 973 ล้านบาท จากปี 

2554 สว่นใหญ่มาจากการเพ่ิมทนุในบริษัทร่วม และลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร   

  4.4.2  แผนจ่ายเงนิลงทุน 

 ในปี 2555 บริษัทฯ ยงัคงขยายกําลงัการผลติตอ่เน่ืองจากปีท่ีผ่านมา โดยมีรายจ่ายลงทนุสําหรับขยายฟาร์ม

เลีย้งไก่พนัธุ์และไก่เนือ้ จากเงินทนุหมนุเวยีนของกิจการ, เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและผู้ เก่ียวข้อง 
4.5 โครงสร้างเงนิทุน 

 ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อตัราหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั  1.29 : 1 โดยเป็นสว่นของหนีส้ิน

จํานวน 7,249 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนีส้ินท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้ และหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จํานวน 1,476 ล้านบาท 

และ 5,773 ล้านบาท ตามลาํดบั สาํหรับหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จํานวน 3,613 ล้านบาท และ

เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,160 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของบริษัทฯ เป็นการกู้ ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้  

บริษัทฯ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่มีจํานวน 5,546 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554   ใน

อตัราร้อยละ 6 ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในรายการกําไรสะสม มาจากกําไรสทุธิของปีจํานวน 41 ล้านบาท และเงินปันผล

จ่าย จํานวน 414 ล้านบาท 

5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

   - ไมม่ี – 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบญัชี 2555 ได้แก่ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

ในรอบปีบญัชี 2555 คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินรวม  2,486,700 บาท ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทฯ จํานวน 769,000 บาท ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทย่อยท่ีแต่ละ

บริษัทยอ่ยรับภาระเอง จํานวน 1,717,700 บาท   

2. คา่บริการอ่ืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย  จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีเง่ือนไข

จะต้องยื่นแบบคําขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลต่อสํานกังานส่งเสริมการลงทนุ เป็นจํานวนเงินรวม 

120,000 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ 35,000 บาท  และของบริษัทยอ่ยท่ีแตล่ะบริษัทยอ่ยรับภาระเอง จํานวน 85,000  บาท 

ทัง้นี ้ ในรอบปีบญัชี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนใดๆ ให้แก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้สอบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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เอกสารแนบ 1:  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

  

ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 

    กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

    ผกูพนัของบริษัทฯ 

 

72 

 

มธัยมปลาย 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

17.55 

 

บตุรชายคนที่ 3 

ของตระกลู 

ศิริมงคลเกษม 

 

ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 

(10) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 

(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(12) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ ง-เลีย้งปลา) 

(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจเคร่ืองจกัรสง่ออก) 

(14) บจก. ผลิตภณัฑ์อาหาร ป.เจริญพนัธ์ (ธุรกิจฟาสต์ฟดูส์) 

(15) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 

(16) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

(17) บจก. ทรัพย์ศิริชยั (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

(18) บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจสง่ออกดอกกล้วยไม้) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

2.  นายวิรัช   ศิริมงคลเกษม 

     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

     ผกูพนัของบริษัทฯ 

 

 

63 

 

ประถมศกึษา 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

14.36 

 

บตุรชายคนที่ 7 

ของตระกลู 

ศิริมงคลเกษม 

 

ปัจจบุนั 

 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(8) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 

(9) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(10) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ ง-เลีย้งปลา) 

(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจเคร่ืองจกัรสง่ออก) 

(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 

(13) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

(14) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 

(15) บจก. แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

        (ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

3.  นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 

     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

     ผกูพนัของบริษัทฯ 

 

 

61 

 

แพทยศาสตร์บณัฑิต 

วฒิุบตัรจกัษุแพทย์ 

คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

0.33 

 

บตุรชายคนที่ 8 

ของตระกลู 

ศิริมงคลเกษม 

 

ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 

นายกสมาคม 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 

(10) บจก. แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 

(11) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 

(12) บจก. เวชผาติ ์(ธุรกิจซือ้ขายยาเวชภณัฑ์) 

(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจเคร่ืองจกัรสง่ออก) 

(14) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 

(15) บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจสง่ออกดอกกล้วยไม้) 

(16) สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทย 

(17) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

(18) สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 

    กรรมการบริหารแตไ่มมี่อํานาจ     

    ลงนามผกูพนัของบริษัทฯ 

 

 

65 

 

ประถมศกึษา 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

0.24 

 

บตุรสาวคนที่ 5 

ของตระกลู 

ศิริมงคลเกษม 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงิน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจเคร่ืองจกัรสง่ออก) 

(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 

(10) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

5. นพ.สาธิต กรเณศ  

    กรรมการไมมี่อํานาจบริหารและ 

    ไม่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 

60 

 

วทบ.พบ.วฒิุบตัร

ศลัยกรรมทัว่ไปและ

ศลัยกรรมเด็ก

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

อบรมหลกัสตูร 

Audit 

Committee 

Program 

 

 

 

ไมมี่ 

 

- 

 

ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อาจารย์และแพทย์ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี(ธุรกิจโรงพยาบาล) 

(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท (ธรุกิจค้าปลีก) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

6. นายปารเมศ เหตระกลู 

    กรรมการไมมี่อํานาจบริหารและ 

    ไมมี่อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 

49 

 

ปริญญาโท 

University of 

Hartford, 

Connecticut, USA,  

 

ปริญญาโท 

The Institute of 

Chartered 

Financial Analysts, 

Virginia, USA, CFA 

 

อบรมหลกัสตูร  

Directors 

Accreditation 

Program 

 

 

0.004 

 

- 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจก. สี่พระยาการพิมพ์ (ธุรกิจหนงัสือพิมพ์) 

(3) บจก. ประชมุชา่ง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์) 

(4) บจก. อะกริยเูน่ียน (ธุรกิจการเกษตร) 

(5) บจก. ปิยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

 

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

    กรรมการไมมี่อํานาจบริหารและ  

    ไมมี่อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 

48 

 

ปริญญาโท 

กฎหมาย 

University 

of Pennsylvania  

 

ปริญญาโท 

กฎหมาย 

Southern 

Methodist 

University 

 

ปริญญาตรี 

กฎหมาย 

Thammasat 

University 

 

อบรมหลกัสตูร 

Directors 

Accreditation 

Program 

 

 

ไมมี่ 

 

- 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม      

    กรรมการไมมี่อํานาจบริหารและ 

    ไมมี่อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 

55 

 

ปริญญาตรี 

ศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อบรมหลกัสตูร 

Directors 

Accreditation 

Program 

 

 

 

0.81 

 

บตุรสาวคนที่ 10 

ของตระกลู 

ศิริมงคลเกษม 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายนําเข้าสินค้า

และจดัซือ้เคมีภณัฑ์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 

(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(4) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 

(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
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ช่ือ-สกลุ/ 

ตําแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุ 

การศกึษา 

สดัสว่นการ 

ถือหุ้น(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางสาย 

โลหิต 

ชว่งเวลา ตําแหน่ง บริษัท/ 

ประเภทธรุกิจ 

 

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม      

    กรรมการไมมี่อํานาจบริหารและ 

    ไมมี่อํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 

42 

 

ปริญญาตรี  

เศรษฐศาสตร์ 

Boston 

University 

 

อบรมหลกัสตูร 

Directors 

Certification 

Program 

 

 

17.77 

 

บตุรชายคนโต 

ของ 

นายเจริญ 

 ศิริมงคลเกษม 

 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการฝ่าย

จดัซือ้ไก่เนือ้ 

รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธรุกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(4) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 

(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
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เอกสารแนบ 1:  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 

รายช่ือ บริษัท            บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 GFPT KT MKS FKT GP GFF McKey GFN 

1. นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม x  x x x x x   

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม // // // // // // /  

3. นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม // // // // // // / / 

4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  // // / //  /   

5. นพ.สาธิต กรเณศ /        

6. นายปารเมศ เหตระกลู /        

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค /        

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม /        

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม /        

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ      
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เอกสารแนบ 2:  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือ 
           บริษัทย่อย 

KT MKS FKT GP GFF 

1. นายประสทิธ์ิ     ศิริมงคลเกษม x x x x x 

2. นายวิรัช            ศิริมงคลเกษม // // // // // 

3. นพ.อนนัต์         ศิริมงคลเกษม // // // // // 

4. นางสมสิริ          อิงโพธ์ิชยั // / //  / 

5. นพ.สาธิต          กรเณศ      

6. นายปารเมศ      เหตระกลู      

7. นายธนาธิป       พิเชษฐวณิชย์โชค      

8. น.ส.วรรณี         ศิริมงคลเกษม      

9. นายสจิุน           ศิริมงคลเกษม      

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ    
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9.  การควบคุมภายใน 

  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบั

บริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน และสามารถ

วดัผลได้  มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัแบ่ง

สายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล มีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ ไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน เพ่ือให้พนกังานได้เกิดความเข้าใจและ

สามารถปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัจัดให้มีคู่มือพนกังาน  กําหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาความเพียงพอ ของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีให้ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือติดตามการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ พิจารณาทบทวนประสทิธิภาพในการควบคมุการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง

ตอ่เน่ือง  

1. สาระสาํคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ได้กาํหนดไว้ มีดังนี ้

 1.  บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการบริหารและจดัการความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมิน

ความเสีย่งให้แตล่ะฝ่ายงานทราบถึงวตัถปุระสงค์ นโยบายและการจดัการความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือให้ฝ่ายต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง  

รวมทัง้ติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสีย่ง  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้   

2. บริษัทฯ ได้กําหนดภาระหน้าท่ีอํานาจการดาํเนินการของผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตัิงาน  ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบกัน

อย่างเหมาะสม ทัง้ยงัทําให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และป้องกนัการกระทํา     ท่ีไม่สจุริต กําหนดขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานในแตล่ะธุรกรรม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

3. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง 

สมบรูณ์ทนัสมยั และมีข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

4. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เป็นประจําทกุไตรมาส ในกรณีท่ี 

ผลดําเนินงานตา่งจากเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้อยา่งมีนยัสาํคญั  ทางผู้บริหารจะดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตท่ีุทําให้ผล

การดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายและจดัทําข้อเสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ตอ่ไป 

2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กิจกรรมสําคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการไปในระหว่างปี 2555 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบญัชี ซึง่ครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 
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2. สอบทานการเข้าทํารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการระหว่างกันท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2555 

3. สอบทานความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานกั

ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทานการเข้าทํารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในรอบปี 2555 วา่เหมาะสม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศไว้ 

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ 

7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงานการสอบบญัชีและความเห็นของผู้สอบบญัชี และเสนอแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้คา่สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

8. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถรายงานเหตุการณ์และ

ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ได้อยา่งอิสระ และสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัได้อยา่งเต็มท่ี รวมทัง้ความเห็นต่อระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ 

9. สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

จากการสอบทานตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จดัให้มีและดํารง

รักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล ซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลวา่ งบการเงิน

ของบริษัทฯ มีความนา่เช่ือถือ และได้จดัทําขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญั การเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สําหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการท่ีอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันท่ีมิใช่ธุรกิจปกติหรือท่ีสนบัสนุน

ธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของ

รายการเหลา่นีไ้ว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี  การปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ไม่

พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามท่ีเป็นสาระสําคญั โดยในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะช่วยลดความเสี่ยง

ทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ีผู้ บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ ทัง้นี ้ในการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน สํานกัตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านัน้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และในกรณีพบ

ข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสัง่

การแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2555 ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ สอบบัญชีและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพฒันาระบบการควบคมุภายในการควบคมุการปฏิบตัิงาน การบริหารจดัการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลเพ่ิมยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีความเห็นว่า จากการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ีของผู้บริหารระดบัสงู และ

พนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจอนัจะทําให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้หลายได้รับ

ผลตอบแทนท่ีดีอยา่งยัง่ยืน 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคู่ความกบัคู่กรณี สว่นใหญ่เป็นคดีหรือข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ เช่น การฟ้องร้องคดีเช็ค เป็นต้น ซึ่งคดีดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  
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8. การจัดการ 

 

 

 

Organization Chart 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและ

กาํกับดูแลกจิการ 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง 

เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

สายงานการตลาด สายงานบริหาร 

ฝ่ายโรงงาน สายงานจัดซือไก่เนือ 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

สายงานการเงนิ 

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายขายภายในประเทศ 

ฝ่ายขายตา่งประเทศ 

สายงานการผลิต 

ฝ่ายไฟฟ้า-เคร่ืองเย็น  

ฝ่ายก่อสร้าง 
  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ 
  ฝ่ายวิจยัและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  

ฝ่ายซอ่มบํารุง 
  

ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภณัฑ์

 
  

ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 

  

ฝ่ายแปรรูป 

 ฝ่ายผลิตภณัฑ์อาหาร 

  ฝ่ายวางแผน 

  ฝ่ายคลงัสินค้า 

  

ฝ่ายผลิตไก่ชําแหละ 

  

ฝ่ายพสัด ุ

  ฝ่ายประกนัคณุภาพ 

  

ฝ่ายสารสนเทศ 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

  ฝ่ายห้องปฏิบตักิาร 

  ฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ฝ่ายจดัซือ้ทัว่ไป 
  ฝ่ายจดัซือ้ระวางสินค้าและขอคืนอากร 

  
 

ฝ่ายบญัชี 

  ฝ่ายธุรการ 
  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริหาร 
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1.  โครงสร้างการจัดการ 

ในปี 2555 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)   ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท       

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ  

(4) คณะอนกุรรมการจริยธรรม และ (5) คณะผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2555 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม*    ประธานกรรมการ 

2. นายวิรัช         ศิริมงคลเกษม*    รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม*    ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

4. นพ.สาธิต       กรเณศ    กรรมการอิสระ 

5. นายปารเมศ   เหตระกลู    กรรมการอิสระ 

6. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค    กรรมการอิสระ 

7. นางสมสริิ       อิงโพธ์ิชยั     กรรมการบริหาร 

8. น.ส.วรรณี      ศิริมงคลเกษม    กรรมการ 

9. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม    กรรมการ 

      * เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท โดยกําหนดให้กรรมการผู้มีอํานาจ 2 ท่านลงลายมือช่ือร่วมกัน

และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

         โดยมี น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล            ตาํแหน่ง 

1. นพ.สาธิต       กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

 2. นายปารเมศ  เหตระกลู* กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

 3. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค** กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

   *  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

   ** เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

   โดยมี นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
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(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กาํกับดูแลกิจการ 

 ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กํากับดูแลกิจการ ของ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

  1. นพ.สาธิต       กรเณศ  ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

  2. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

  3. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

  4. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

  5. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

    โดยมี นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

(4) คณะอนุกรรมการจริยธรรม 

ในปี 2555 คณะอนกุรรมการจริยธรรม ของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่น

ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

 1.  นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะอนกุรรมการจริยธรรม 

 2.  นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม อนกุรรมการจริยธรรม 

 3.  นายสจิุน 

 4.  น.ส.จฑุามาส 

 5.  นายฐิต ิ

ศิริมงคลเกษม 

อิงโพธ์ิชยั 

วรรณเชษฐ์ 

อนกุรรมการจริยธรรม 

อนกุรรมการจริยธรรม 

อนกุรรมการจริยธรรม 

 6.  นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ อนกุรรมการจริยธรรม 

 7.  นายอาณตั ิ พึง่แก้ว* อนกุรรมการจริยธรรม 

                 * โดยมี นายอาณตั ิพึง่แก้ว เป็นเลขานกุารคณะอนกุรรมการจริยธรรม 
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(5) คณะผู้บริหาร 

ในปี 2555 คณะผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) มีจํานวน 10 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

 1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 2.  นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

 3.  นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

 4.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ไก่เนือ้ 

 5.  นายกิตตชิยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลติและการตลาด 

 6.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขานกุารบริษัท 

 7.  นายฐิต ิ วรรณเชษฐ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

 8.  นายอาทร เอือ้พอพล ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

 9.  นายดนยั บญุเจริญสขุพิศาล ผู้ อํานวยการฝ่ายขายในประเทศ 

10. นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

    *ผูบ้ริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ.15/2554 เร่ือง การ

กําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่3) 

2. การกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีทีจํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดย

ตลอด ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัในการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ยืน 

รวมทัง้จะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน ดงันัน้

คณะกรรมการจึงมีความมุง่มัน่ท่ีจะดาํเนินการให้การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี และทําให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์และมติของผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ของหลกัการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้

ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะมีการทบทวนและปรับปรุงหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น  

6 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 6 นโยบายและแนวปฏิบตัิอ่ืน ๆ 
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คณะกรรมการได้จัดทํานโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และดําเนินการติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัิตาม

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักลา่วให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ และได้มีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนเข้าไปศกึษานโยบายการกํากบัดแูลกิจการจากระบบ Intranet ของบริษัทฯ และได้แสดงให้

สาธารณชนรับทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้หวัข้อการกํากบัดแูลกิจการ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น จึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษัทฯ ได้มีการดแูลผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัดงันี ้

1) สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับ ทัง้สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซือ้

ขายและโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ ทัว่ถึง 

เทา่เทียมกนั และในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2) สทิธิในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมถงึการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 

3) สทิธิในการจดัสรรเงินปันผล และได้รับสว่นแบง่กําไร/เงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั 

4) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สามารถสง่คําถามลว่งหน้าสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยส่งคําถามผ่าน

เว็บไซต์บริษัทฯ หรือ ทางอีเมล์ companysecretary@gfpt.co.th 

5) สิทธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานท่ีจัดประชุม เวลา วาระการประชุม 

กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลง

มติในแตล่ะวาระการประชมุ 

6) บริษัทฯ สนบัสนนุสง่เสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม แสดงข้อคิดเห็น

รวมทัง้ข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีการบันทึกประเด็นคําถาม

คําตอบไว้ในรายงานการประชมุ 

7) บริษัทฯ จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีหน้าท่ีสือ่สารและตอบข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุอย่าง

เทา่เทียม เพียงพอ และ ทัว่ถึง 

8) บริษัทฯ จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ  

9) บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเข้าประชมุและการลงมติผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ทราบจํานวนผู้ เข้าร่วม

ประชุม และการนบัคะแนนลงมติแต่ละวาระได้ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ยงัมีการบนัทึกภาพพร้อม

เสียงในลกัษณะของคลิปวีดีโอ ไฟล์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ

ย้อนหลงัได้ 

10) ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุตามวาระ พร้อมทัง้มติท่ีประชุม และจํานวน

เสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บตัรเสีย รวมถึงรายละเอียดท่ีสําคญัท่ีใช้ในการพิจารณา และ

นําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

11) บริษัทฯ จะไมเ่พ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสําคญั

ในท่ีประชุมอย่างกระทนัหนั พร้อมกันนีท้างบริษัทฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ท่าน ให้ทําหน้าท่ีผู้ แทนของท่ี

ประชุมเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนสําหรับการลงมติในวาระต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้บัตร
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ลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ และในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

เลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 

 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ อาคาร

จีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ

ทัง้ 9 ท่าน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีการพิจารณา

ลงคะแนนเสียงเรียงลําดบัตามวาระท่ีกําหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน ซึ่งทกุวาระการประชุม

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น  

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมทัง้รายใหญ่และ

รายยอ่ย ซึง่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะมี

การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ โดยได้ดําเนินการ

ดงันี ้

1)  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงด้วยการมอบฉนัทะให้

ผู้ อ่ืนท่ีผู้ ถือหุ้ นกําหนดมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ

กรรมการบริหารลงมติแทนก็ได้แล้วแตค่วามพอใจของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ 

ก. แบบ ข. (แนะนําให้ใช้) และแบบ ค. (สําหรับ Custodian) ในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนได้ รวมทัง้ได้ระบุเก่ียวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยัง

สามารถ ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2555 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 464 ราย โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 210 ราย 

และมผีู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 254 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 832,574,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.40 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

2)  บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ งดซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยงบการเงิน

ดงักลา่ว (Blackout Period) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของ

บริษัทฯ ไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบทลงโทษดงักลา่วมีตัง้แต่การ

ตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงให้ออกจากงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังาน ประกอบธุรกิจหรือ

มีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักับธุรกิจบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงักลา่วจะได้รับ

ผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบไุว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างชดัเจน กรณีท่ีกรรมการคน

ใดมีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในวาระท่ีมีการพิจารณา กรรมการคนดงักลา่วจะไม่มีสิทธิ

เข้าร่วมพิจารณาและตดัสนิใจในวาระนัน้ๆ 

3) บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูธุรกรรมท่ีเข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการท่ี

เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาและจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ธุรกรรมใน
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เ ร่ืองดังกล่าวให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิทกุครัง้ก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะ

ไมเ่ข้าร่วมพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของตน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการท่ี

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยทํากบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยแสดงไว้ในรายงานประจําปี และ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

4)  บริษัทฯ จะสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม และบริษัทฯ จะลงโฆษณา

คําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 8 วนัเพ่ือ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุอยา่งเพียงพอ 

5)  สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมและรายละเอียดการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

6) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการคดัเลือก

เป็นกรรมการ โดยประกาศผา่นระบบ SET และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยคํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และให้ความสาํคญัในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ บริษัทฯ 

จึงได้กําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัยึดถือ

เป็นแนวปฏิบตัิและถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสาํคญัของทกุคน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง 

ลกูค้า 
บริษัทฯ มุง่มัน่ในการพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินค้ามี

คณุภาพ ได้มาตรฐานในระดบัราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้ามีความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ 

คูค้่า 
บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือซึ่ง

กนัและกนั 

เจ้าหนี ้
บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อกําหนดของสญัญา และพนัธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืน 

พนกังาน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้พนกังานได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม มีการพฒันาศกัยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภยัใน

การทํางาน 

คูแ่ขง่ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุน และส่งเสริมการ

แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระทําผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่

กลา่วหาคูค้่าในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

     ชมุชน สงัคม 

และ 

สิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน โดยสง่เสริมให้คนในองค์กรตระหนกั

ถึงการดแูลพฒันา สร้างจิตสาํนกึ และรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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        (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ) 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในการกํากบัดแูลกิจการ โดยเปิด

โอกาสให้ผู้มสีว่นได้เสยี สามารถติดตอ่สือ่สารกบัคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง

ข้อบกพร่องในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณโดยผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

ติดตอ่กรรมการอิสระ  ทางอีเมล์ : independentdirectors@gfpt.co.th 

โทรสาร :  02-473-8398 

ทางไปรษณีย์ :  กรรมการอิสระ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ติดตอ่กรรมการบริษัท  ทางอีเมล์ :  boardofdirectors@gfpt.co.th 

โทรสาร :  02-473-8398 

ทางไปรษณีย์ :  กรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ติดตอ่คณะอนกุรรมการจริยธรรม ทางอีเมล์ :  codeofconductcommittee@gfpt.co.th 

โทรสาร :  02-473-8398 

ทางไปรษณีย์ :  คณะอนกุรรมการจริยธรรม 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็น

ความลบั และได้กําหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ด้วยเทา่นัน้ โดยฝ่ายจดัการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาตอ่ไป สาํหรับ

พนกังาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรงผา่นทางอีเมล์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จัดให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ สําหรับพนกังานของบริษัทฯ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น มีการ

ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตใุห้แก่พนกังานขาย พนกังานสารสนเทศ รวมทัง้พนกังานท่ีปฏิบตัิงานตา่งจงัหวดัด้วย และให้การ

ช่วยเหลอืสาํหรับคา่เสือ้ผ้าของพนกังานหญิง รวมทัง้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ นอกจากนี ้ยงัให้ความสําคญัด้านการดแูล

ความปลอดภยัให้แก่พนกังาน โดยมีการซ้อมหนีไฟเป็นประจําทกุปี และตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ดบัเพลงิ โดยจะมีการ

อบรมเบือ้งต้นเก่ียวกับการดบัเพลิงสําหรับพนกังานท่ีเพ่ิงเข้าใหม่ เพ่ือให้มีความรู้พืน้ฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินได้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ตวัพนกังานและบริษัทฯ ด้วย  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความสาํคญัในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสําคญักับนโยบายการดูแล
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สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนกังานทุกคนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั รักษาสภาพแวดล้อม และ

รับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม โดยดําเนินธุรกิจและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย หลกีเลีย่งการให้ความ

ร่วมมือหรือการสนบัสนุนผู้ ท่ีประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมี

นโยบายและแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน โดยบริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม 

              ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ร่วมทํากิจกรรมสง่เสริมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตา่งๆ ดงันี ้

  1. โครงการบริจาคโลหิตให้กบัสภากาชาดไทย 

  2. โครงการทนุการศกึษาสาํหรับบตุรของพนกังาน 

  3. โครงการอาหารกลางวนัแก่นกัเรียน โดยสนบัสนนุไขไ่ก่เป็นประจําทกุสปัดาห์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหมื่นจิต อําเภอบ้านบงึ 

จงัหวดัชลบรีุ 

  4. โครงการสนบัสนนุกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ โดยมอบผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปเพ่ือสนบัสนนุงานวนัเด็กแก่ โรงเรียน และ   

หนว่ยงานราชการ 

  5. โครงการมอบอปุกรณ์การเรียนและหม้อหงุข้าวไฟฟ้า ให้แก ่โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม อํา เภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

  6. โครงการผ้าป่าสามคัคีสมทบทนุสร้างศาลาการเปรียญ วดัเขาห้วยมะระ อําเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 

  7. โครงการมอบหนงัสือให้โรงเรียนท่ีประสบภยันํา้ท่วม 2554 ได้แก่ โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม อําเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบรีุ 

  8. โครงการมอบปัจจยัและสิง่ของท่ีบริจาคถวายพระครูอาทรประชานาถ (หลวงพอ่อลงกต) วดัพระบาทนํา้พ ุจงัหวดัลพบรีุ 

เพ่ือดแูลผู้ ป่วยเอดส์ 

  9. โครงการสง่มอบไขไ่ก่ถึงมือน้อง จํานวน 7,500 ฟอง ให้แก ่18 โรงเรียน 

10. โครงการทําบญุตกับาตรปลกูต้นไม้ถวายแมเ่น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาติ 

11. โครงการทําบญุกบัเด็กพิการ ณ ศนูย์การศกึษาพิเศษหนองชาก และเลีย้งอาหารนกัเรียน โรงเรียนบ้านมาบคล้า 

12. โครงการสนบัสนุนทุนก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) จังหวัดชลบุรี จํานวนเงิน       

100,000 บาท 

13. โครงการแขง่กีฬาเช่ือมสมัพนัธ์ ณ วดัเขาห้วยมะระ & GFN 

14. โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในวนัพอ่แหง่ชาติ 

15. โครงการให้ทนุการศกึษาโรงเรียนในตา่งจงัหวดั และแนะแนวการทํางาน 

16. โครงการกิจกรรมรณรงค์คดัแยกขยะภายในบริษัท 

17. โครงการอบรมปลกูจิตสาํนกึ และความรู้พิษภยัยาเสพติด 

18. โครงการรณรงค์สปัดาห์ความปลอดภยัในการทํางาน 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลู

ท่ีทําให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทัง้
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทัว่ถึงและครบถ้วน นอกจากนี ้

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีใน

รายงานประจําปี 

สาํหรับปี 2555 บริษัทฯ ไมม่ีการกระทําผิดกฎระเบียบท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์เป็นตวัแทนในการ

สือ่สารกบัผู้ลงทนุ ทัง้ท่ีเป็นสถาบนั ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย รวมทัง้นกัวิเคราะห์ทัว่ไป ตลอดจนภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี 0 2473 8000 สว่นรายละเอียดอ่ืนๆ สามารถดไูด้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานนีไ้ด้มีแผนงาน

การจัดกิจกรรมพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นประจําทุกปี เพ่ือนําเสนอข้อมูลและชีแ้จงผลการ

ดําเนินงานท่ีผา่นมา โดยในปี 2555 ได้มีการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ขึน้ทัง้หมด 4 ครัง้ ดงันี ้

1.วนัท่ี 19 มกราคม 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554) 

2.วนัท่ี 11 เมษายน 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555) 

3.วนัท่ี  9 สงิหาคม 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ปี 2555) 

4.วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ปี 2555) 

นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายยอ่ย รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และบคุคลท่ี

เก่ียวข้องแลกเปลีย่นข้อมลูและความคิดเห็นตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 จํานวนครัง้ 

การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 

การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) 3 

การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 3 

การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 48 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามท่ี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และมีสดัสว่นไมน้่อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้

คณะ ทัง้นี ้ประธานกรรมการ ต้องไมด่ํารงตําแหนง่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบั

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ณ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) มีกรรมการจํานวนทัง้หมด 9 ทา่นซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้

1)  กรรมการบริษัท  6  ทา่น 

2)  กรรมการอิสระ   3  ทา่น 

5.1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) กําหนดคณุสมบตัิกรรมการบริษัทขัน้ตํ่าตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในหมวดท่ี 4 ข้อ 

17 ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตาม
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แนวทางของ OECD ซึง่ทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยต้องการให้บริษัท             จดทะเบียนทกุแหง่ได้ปฎิบตัิตาม ดงันัน้ 

บริษัทฯ จึงกําหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ของผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที 

จํากดั (มหาชน) ไว้ดงันี ้

1) เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ในหมวดท่ี 4 ข้อ 17 กําหนดให้บริษัทฯ มี

กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามท่ี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2) เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่  เป็นผู้มีช่ือเสียง มีประวตัิ

การทํางานดี มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมท่ีดีงาม และเป็นผู้ ท่ีได้รับการยกยอ่งจากสงัคม 

4) ต้องไมด่ํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทมหาชน ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท 

5) ต้องไมเ่ป็นผู้บริหาร หรือกรรมการในกิจการเดียวกนั หรือแขง่ขนักบับริษัทฯ 

6) คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทกัษะ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในธุรกิจของบริษัทฯ  

อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน 

อยา่งน้อย 1 ทา่น 

ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบตัเิพิ่มเติมดังนี ้

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับ

บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร

รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วรวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินท่ี

มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ

ตํ่ากวา่ ตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยให้นบั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 
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5) ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ท่ี

เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้

เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือ

วา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

5.1.3 การจาํกัดจาํนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่ง 

     คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท โดยกําหนดนโยบาย

และวิธีปฏิบตัิในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไว้ได้ไม่เกิน 3 บริษัท เน่ืองจากตําแหน่งของผู้บริหาร

ระดบัสงูมีความสาํคญัตอ่การบริหารกิจการ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

5.1.4 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้มีการแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดย

ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายร่วมกนัของกรรมการ ทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนบัสนนุช่วยเหลอืดแูลให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ

ได้กําหนดไว้ สว่นกรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทนํามาปฏิบตัิให้สมัฤทธิผล 

5.1.5 คุณสมบัตติาํแหน่งประธานกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้ประธานกรรมการมีคณุสมบตัิดงันี ้

     (1) เป็นผู้มีอาวโุส 

     (2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

     (3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 
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5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.2.1 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือให้มีอิสระในการตดัสนิใจ และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 

5.2.2 ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทนุ การบริหารเงินทนุ การบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ และกํากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

3) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีมีสาระสําคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

การเงิน การกู้ยืม การคํา้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั

และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบัของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามกฎหมาย และข้อบงัคบั หรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

4) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ 

6) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในด้านการดําเนินงาน  ด้านการรายงานทางการเงิน และระบบการบริหารความ

เสีย่งท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

7) กํากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ 

และจดัให้มีช่องทางการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

8) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะผู้บริหาร 

และกําหนดแบง่แยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชดัเจน เพ่ือช่วย

ในการกํากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ทัง้นี  ้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

9) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

10) จดัให้มีแผนงานการพฒันากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสบืทอดงาน (Succession Plan) 

11) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

12) คณะกรรมการมอํีานาจท่ีจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของ

คณะกรรมการ และกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

 

GFPTTI.doc    สว่นท่ี 1  



แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

60 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือช่วยศกึษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีต้องอาศยั

ความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแต่ละชุด

โดยกําหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

กรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจบุนับริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 3 ชดุคือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 

   3) คณะอนกุรรมการจริยธรรม 

 5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ในจํานวนดงักลา่ว กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมี

ความรู้ด้านบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิ ขอบเขตการดําเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ

กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดแูลรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผู้สอบบญัชี การพิจารณา

ข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ง 

 ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนเช่ือถือได้ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเพียงพอเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ และกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดบั

นโยบายและการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระรวมทัง้

ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคล ซึง่มีความเป็นอิสระเพียงพอเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ

และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มั่นใจว่า 

รายการดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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7) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่ง เช่น  

 -  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

-  ความเห็นเก่ียวกบัรายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8) กําหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาการ

บริหารความเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานประเภทตา่งๆ ท่ีสาํคญั เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า ความ

เสีย่งจากตลาด ความเสีย่งจากอตัราแลกเงิน ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น 

9) ควบคมุติดตามดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งท่ีกําหนด และ

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสีย่งโดยรวม 

10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการโดย

กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปีประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการพิจารณา

คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเมื่อมีตําแหน่งว่าง รวมทัง้

พิจารณาคา่ตอบแทนโดยมีการกําหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส เพ่ือเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี เพ่ือพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 

   ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการ 

1) พิจารณากําหนดคณุสมบตัิของกรรมการ หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนในการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือ

กรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้าง 

ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

2) พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ท่ีหมดวาระ และ/หรือมี

ตําแหนง่วา่งลง 

3) กําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี เพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

4) กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหาร ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ เปรียบเทียบได้ และเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

กําหนด เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

5) พิจารณาเสนอหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

6) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

7) กําหนดนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
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8) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความ

เหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

  5.3.3 คณะอนุกรรมการจริยธรรม 

        คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจริยธรรม (Code of Conduct Committee) ประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งน้อย 3 ทา่น และตวัแทนจากพนกังานจํานวน 2 ทา่น เป็นคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

คนหนึ่ง เป็นประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม และให้ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมแต่งตัง้ เลขานุการ

คณะอนกุรรมการจริยธรรม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละหนึง่ปี 

    ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม 

1) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้มีการปฏิบตัิในทกุระดบัตอ่ไป 

2) กํากบัดแูลให้การดําเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผู้บริหาร 

ฝ่ายจดัการ และบคุลากรของบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิงานโดยสอดคล้องกบัข้อ 1) 

3) ทบทวนนโยบาย ปรับปรุง แก้ไข คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้

สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบนัต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4) ติดตามความเคลื่อนไหว  แนวโน้ม  และเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กบัแนวปฏิบตัิ

ชัน้นํา 

5) ดแูลและสง่เสริมให้มีการดําเนินการในการปฏิบตัิตามข้อ 1) ให้มีผลอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

6) ให้คําแนะนําแก่บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ และพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 

7) รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําท่ีอาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

8) ตอบชีแ้จงข้อซกัถามและตีความ ในกรณีท่ีมีข้อสงสยั 

9) ดแูลการสร้างจิตสาํนกึและการอบรมพนกังานให้มคีวามรู้ความเข้าใจจริยธรรมธรุกิจ และเสริมสร้างให้พนกังาน

ทกุคนยืดถือและปฏิบตั ิ

10) รายงานเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการ

พิจารณาในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
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5.4 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

      บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุเดือน และกําหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของ

ทุกเดือน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบล่วงหน้าไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การกําหนดวัน เวลาประชุม อาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความสาํคญัของวาระการประชมุท่ีจะต้องนําเข้าพิจารณา 

     ในปี 2555 ท่ีผา่นมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  และมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

5.4.2  การพิจารณากาํหนดวาระการประชุม 

               ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการหารือร่วมกันในการพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ กําหนดวาระการประชุมซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นเอกสาร เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาเป็นการ

ลว่งหน้า และมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชมุ 

5.4.3  เอกสารการประชุม 

               คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเตรียมวาระการประชุม ตลอดจนเอกสาร

และข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตดัสินใจในแต่ละวาระ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอใน

การศกึษาข้อมลูอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนการประชมุ 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

 

  

ตําแหน่ง 

การประชมุปี 2555 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหา 

พิจารณา

คา่ตอบแทน 

และกํากบัดแูล

กิจการ 

ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น 

รวม 9 ครัง้/ปี รวม 4 ครัง้/ปี รวม 1 ครัง้/ปี รวม 1 ครัง้/ปี 

1. นายประสิทธ์ิ    ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ 9(9) - - 1(1) 

2. นายวิรัช           ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จดัการ 

9(9) - - 1(1) 

3. นพ.อนนัต์        ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการ 

9(9) - 1(1) 1(1) 

4. นพ.สาธิต         กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

9(9) 4(4) 1(1) 1(1) 

5. นายปารเมศ     เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

9(9) 4(4) 1(1) 1(1) 

6. นายธนาธิป      พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

8(9) 4(4) 1(1) 1(1) 

7. นางสมสิริ         อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 8(9) - - 1(1) 
8. น.ส.วรรณี        ศิริมงคลเกษม กรรมการ 9(9) - - 1(1) 
9. นายสจิุน          ศิริมงคลเกษม กรรมการ 8(9) - 1(1) 1(1) 
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5.4.4  การดาํเนินการประชุม 

              ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการดาํเนินการประชมุ 

5.4.5  การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

               คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้

รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง อีกทัง้เปิดโอกาสให้ฝ่ายจดัการได้รู้จกักบัคณะกรรมการบริษัท 

5.4.6  การเข้าถงึสารสนเทศ 

              คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเตมิได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท และ

ผู้บริหารอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายไว้ 

5.4.7  การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

             คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเองตามความเหมาะสม 

โดยไมม่ีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ ซึ่งได้มีการปฏิบัติแล้วในส่วนของกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหาร แต่เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ได้จดัให้มีการประชมุเป็นประจําอยูแ่ล้วไมน้่อยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

5.4.8  เลขานุการบริษัท 

              คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ ตลอดจนดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบตัิ

ตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารบริษัท 

ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นทางการเป็นประจําปีละ 1 ครัง้ โดยอ้างอิงจาก

แบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท มีการ

เปรียบเทียบวา่ได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้อนมุตัิไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) 

หรือไม ่เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายท่ีกําหนดไว้ 

เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้

คณะ ประจําปี 2555 โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีดี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประจํา

ทกุปี 

 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาคา่ตอบแทน และกํากบัดแูล โดยอ้างอิงกบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูล เป็นผู้ พิจารณา

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมสามญั      

GFPTTI.doc    สว่นท่ี 1  



แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

65 

ผู้ ถือหุ้น สว่นคา่ตอบแทนสาํหรับผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ ทําหน้าท่ีในการ

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 

ผลงานท่ีได้ และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

ในปี 2555 บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

5.6.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

    5.6.1.1  ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททัง้ 9 ท่าน มีจํานวนรวม 4,225,000 บาท 

เป็นคา่ตอบแทนในรูปของคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนพิเศษตามอตัรา ซึง่ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนีก้รรมการบางทา่นยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย จํานวน 

0.52 ล้านบาท โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงัตอ่ไปนี ้

               หนว่ย : บาท 

 

ลาํดบั 

ท่ี 

  

 ช่ือ – ช่ือสกลุ 

จีเอฟพีที บริษัทยอ่ย 

กรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

1. นายประสทิธ์ิ          ศิริมงคลเกษม 520,000  130,000  

2. นายวิรัช                 ศิริมงคลเกษม 455,000 130,000 

3. นพ.อนนัต์              ศิริมงคลเกษม 455,000 130,000 

4. นพ.สาธิต               กรเณศ 520,000 - 

5. นายปารเมศ           เหตระกลู 455,000 - 

6. นายธนาธิป            พิเชษฐวณิชย์โชค 455,000 - 

7. นางสมสริิ               อิงโพธ์ิชยั 455,000 130,000 

8. น.ส.วรรณี              ศิริมงคลเกษม 455,000 - 

9. นายสจิุน                ศิริมงคลเกษม 455,000 - 
 

   5.6.1.2  ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คา่ตอบแทนผู้บริหารของจีเอฟพีที จํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั 

และผลตอบแทนอ่ืน มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 24,798,312 บาท 

5.6.2 ค่าตอบแทนอื่น 

        -ไมม่ี- 
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะนํากรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ยงัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้คําแนะนําเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดตาํแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอดงานตําแหน่ง

งาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  

1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําถึงแผนสืบทอดตําแหน่ง 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคญัทุกระดบัอย่าง

เหมาะสม 

2. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจําทกุปี โดยสง่เสริมและอํานวยความ

สะดวก ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหาร

ระดบัสงูอ่ืนๆ ในเร่ืองหลกัการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพฒันาการ

ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ 

6.1 นโยบายธุรกจิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ นําของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศสุตัว์ และ

เกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อีกทัง้ความ

รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณให้สอดคล้องกบั

นโยบายท่ีกําหนด  

6.2 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่ว่า ระบบการ

บริหารจดัการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคมุและการ

ถ่วงดลุอํานาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และมี

ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย จะเป็นปัจจยัสําคญัในการเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

ระยะยาว 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัทําคูม่ือหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และกําหนดให้

มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือทบทวนนโยบายและดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือการกํากบัดูแลกิจการ)  
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6.3 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

พร้อมทัง้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดลุยภาพของการดําเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน 

สงัคม และสิง่แวดล้อม อนันําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งยัง่ยืน 

6.4 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 

          บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ยึดหลกัการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์ สจุริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า 

คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมอยา่งเทา่เทียมกนั 

           ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 6.4.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

      บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้ผู้ ถือหุ้น โดย

คํานงึถึงการเจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและตอ่เน่ือง รวมทัง้การดําเนินการเปิดเผยข้อมลู

อยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

6.4.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์และบริการท่ีดี

มีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 - ผลติสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพโดยมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจงัเปิดเผย 

ขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุรับจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือผู้มี

อํานาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบัของ

กฏหมาย 

6.4.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้

การดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าใดๆ ต้องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือขดัต่อกฏหมายใดๆ มี

การคํานงึถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า การคดัเลือกคู่ค้าต้องทําอย่างยตุิธรรม ทัง้นี ้

บริษัทฯ ถือวา่คูค้่าเป็นปัจจยัสาํคญัในการร่วมสร้างมลูคา่ให้กบัลกูค้า บริษัทฯ ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมี

ตอ่เจ้าหนีเ้ป็นสาํคญั ในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูลหลกัประกนัตา่งๆ 

6.4.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

        พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจัยสําคญัสูค่วามสําเร็จของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มุ่ง

พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมการทํางานเป็นทีม ปฏิบตัต่อพนกังานด้วยความ

สภุาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพืน้ฐานของ

คณุธรรมและการใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

          บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด อีกทัง้เคารพในความเป็นสว่นตวัของ
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พนกังาน ไมนํ่าข้อมลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภายนอก หรือผู้ ท่ีไม่

เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบักฎหมาย 

6.4.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงไม่มีนโยบายใน

การแขง่ขนัทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฏหมายและขดัตอ่จริยธรรม 

6.4.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตสํานึกในบญุคณุของประเทศและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่ง

ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ และมีนโยบายผลิตสินค้าและ

ให้บริการใดๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและปฏิบตัิตามกฏหมายสิง่แวดล้อม รวมถึงสง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติ

และอนรัุกษ์พลงังาน และมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 2555) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ) 

6.5 ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

6.5.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน จึงได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในและ

การบริหารความเสีย่งเป็นอยา่งยิ่ง โดยมอบหมายให้พนกังานทกุคนของบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั และ

ได้มีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบัการปฏิบตัิการไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชัดเจน ครอบคลมุถึงการควบคมุทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร และการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสําเร็จของงานจะสามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ้

1. กลยทุธ์และเป้าหมาย ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน สามารถนํามาปฏิบตัิได้จริงโดยสอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ 

(Mission) ของบริษัทฯ 

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ

อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่ 

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญัทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถกูต้องทนัเวลาและสามารถ

เช่ือถือได้ 

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. มีระบบการควบคมุดแูลป้องกนัทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศอยา่งปลอดภยัเหมาะสม 

6. มีการกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิดตลอดเวลา และมีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพและมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานทัง้ด้านบคุลากร ทรัพย์สนิ อปุกรณ์ และระบบปฏิบตัิการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

8. มีการประเมินตนเองในการควบคมุระบบงานท่ีสาํคญัทัว่ทัง้องค์กร 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสม มีประสทิธิผล โดยปฏิบตัิตามกรอบงานการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ซึง่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
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Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO – ERM) ซึ่งสมัพนัธ์กับการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ

บริหารงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบทัง้ 8 ประการดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีมีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีดี เหมาะสมตามขนาดการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลท่ีดี ยึดมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีมีข้อกําหนดและ

แนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Code of Business Ethics) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ โดยมีหวัหน้า

คณะเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสงูเป็นกรรมการ เพ่ือกํากับดูแลกิจการให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ

สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองความซื่อสตัย์และจริยธรรม มีการปฏิบตัิต่อผู้มี

สว่นได้เสยีโดยคํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน

รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร และกําหนดบทบาทหน้าท่ีรวมถึงแนวทางการ

บริหารความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน

และระบบการบริหารความเสีย่งท่ีดี สามารถป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระดบั

ของความเสีย่งในระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่จะสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในเร่ืองบุคลากร โดยกําหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการ

ประเมินผล และการให้ผลตอบแทนท่ีชดัเจนเป็นธรรม พร้อมทัง้จดัให้มีการพฒันาฝึกอบรมความรู้ ทกัษะ และความสามารถ

ให้เหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งตอ่เน่ืองสมํ่าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบคุคล (Individual Development Plan) 

เพ่ือเสริมและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรไปสูค่วามเป็นเลศิและความเป็นมาตรฐานสากล 

2. การกําหนดวตัถปุระสงค์ 

บริษัทฯ มีการกําหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบตัิงานในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ทัง้ด้านกลยทุธ์ ด้านการ

ปฏิบตัิงาน ด้านการรายงาน รวมทัง้ด้านการปฏิบตัิตามนโยบายกฎระเบียบข้อปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยสอดคล้องกบัเป้าหมายหรือพนัธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการ

ปรับเปลีย่นแผนงาน กลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และปัจจยัเสีย่งท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. การบง่ชีเ้หตกุารณ์ 

บริษัทฯ ได้ระบตุวับง่ชีเ้หตกุารณ์หรือปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจสง่ผลเสยีหายตอ่วตัถปุระสงค์ในระดบัองค์กร และระดบั

ปฏิบัติการของบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทัง้ระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ท่ีเอือ้อํานวยต่อวตัถุประสงค์

ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณาจากแหลง่ความเสีย่งภายนอกและภายในบริษัทฯ และยงัมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีครอบคลมุต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทัง้มีการรายงานต่อ

ผู้บริหารหรือผู้ เก่ียวข้องให้รับทราบอยูเ่สมอ 

4. การประเมนิความเสีย่ง 

บริษัทฯ มีเคร่ืองมือและวิธีการประเมินความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ อีกทัง้ยงัมีการจดัทําคูม่ือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

เป็นแนวทางการปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน และได้กําหนดหลกัเกณฑ์ของการประเมินความเสีย่งในแตร่ะดบัไว้อยา่งเหมาะสม ทัง้

ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิการ ตลอดจนทําการประเมินในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากระดบัความ

เสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร ซึ่งจะทําการประเมินทัง้ 2 ด้าน คือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นัน้ (Impact) เพ่ือพิจารณาระดบัค่าของความเสี่ยงท่ีอาจเป็นระดบัสงู กลาง 

หรือตํ่า 
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5. การตอบสนองความเสีย่ง 

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบตอ่เน่ือง ตลอดจนได้กําหนดแนวทางในการหลกีเลีย่ง การลด

การโอน ให้ผู้ อ่ืน และการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทางเลือกท่ีมีความ

คุ้มค่าท่ีสดุและมีประสิทธิผลท่ีสดุ โดยเลือกจัดการกบัความเสี่ยงระดบัสงูเป็นอนัดบัแรก เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบใน

ภาพรวมท่ีจะเกิดเหตกุารณ์นัน้ รวมทัง้ยงัมีมาตรการควบคมุภายในท่ีดีมีประสทิธิภาพเหมาะสมกบัความเสีย่งท่ีเปลีย่นแปลง

ไป 

6. กิจกรรมการควบคมุ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงานในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน ตลอดจนกําหนดกิจกรรมการควบคมุ

ท่ีมีสาระสาํคญัในแตล่ะระดบัไว้อยา่งเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการควบคมุแบบป้องกนัเป็นหลกั รวมทัง้มีการประเมินและ

รายงานผลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าวิธีการจดัการความเสี่ยงหรือกิจกรรมการควบคุมนัน้ได้มีการนําไปปฏิบตัิจริง

สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ รวมถึงคณุภาพและความรวดเร็วท่ีควบคูก่นัไปด้วย 

นอกจากนี ้ผู้บริหารระดบัสงูยงัได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบตัิและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือความเสีย่งท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ี

กําหนดไว้ได้ 

7. ข้อมลูและการติดตอ่สือ่สาร 

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและข้อมลูท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้อย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารความ

เสี่ยงหรือเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลท่ีมี

ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉกุเฉินสําหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

ขณะท่ีมีอบุตัิภยัร้ายแรงจนระบบไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ รวมไปถึงการซกัซ้อมแผนสาํรองฉกุเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีสามารถตรวจสอบความถกูต้องย้อนหลงัได้ (Audit Trail) และมีระบบข้อมลูท่ีสามารถ

วิเคราะห์หรือบง่ชีจ้ดุท่ีอาจจะเกิดความเสีย่งในเชิงสถิติได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทําการประเมินและจดัการความเสี่ยงพร้อมทัง้

บนัทกึหรือรายงานผลไว้อยา่งครบถ้วน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทัว่ทัง้

องค์กร โดยข้อมูลท่ีสําคญั เช่น การกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ บทบาทความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี รวมไปถึงขัน้ตอนและวิธีการ

ปฏิบตัิงาน เป็นต้น จะถกูถ่ายทอดจากผู้บริหารระดบัสงูลงสูพ่นกังาน และจากพนกังานขึน้ตรงสูผู่้บริหารระดบัสงูได้อีกด้วย

เช่นกนั อีกทัง้ยงัมีช่องทางและการติดตอ่สือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืนท่ีมีประสทิธิภาพทนัเวลา 

8. การติดตามผล 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการติดตามและการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานในแต่ละระดบัอย่างต่อเน่ืองเหมาะสม และมีระบบ

การประเมินและตดิตามผลการดําเนินงานท่ีดี เช่น กําหนดให้พนกังานระดบัหวัหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด และให้พนกังานทุกระดบัมีการประเมินตนเองในการควบคมุ (Control Self Assessment) ใน

ระบบงานท่ีดีทุกขัน้ตอน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในนัน้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถ

ตอบสนองตอ่ปัจจยัเสีย่งและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทนัเวลา รวมไปถึงให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตัิงาน

โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระ ผู้สอบบญัชี และผู้ประเมินอิสระจากภายนอก 
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บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงท่ีดีและมีการกําหนดสญัญาณเตือนภยั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการ

บริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งความเสี่ยงนัน้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้มีการ

รายงานผลต่อหวัหน้างานทกุระดบัและต่อผู้บริหารระดบัสงูอย่างสมํ่าเสมอ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมี

การประชมุผู้บริหารอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายและ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งท่ีมี

ความสาํคญัช่วยให้บริษัทฯ สามารถอยูร่อดได้เมื่อมีเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดเกิดขึน้ ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีบริษัทฯ

ต้องมีกลไกการบริหารงานเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมการเพ่ือรับมือไว้อยา่งรอบด้านเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้บริษัทฯ

สามารถดํารงอยูไ่ด้ตลอดไป 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือบริษัทเอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากดัซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปี 2555 ได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นว่าจําเป็นโดยพบว่าไม่มีจุดอ่อน

ของระบบการควบคมุภายในท่ีมีสาระสาํคญัแตป่ระการใด 

6.5.2 การตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน

และรายงานตอ่ประธานกรรมการบริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน โดยมีกฎบตัรของหน่วยงานซึ่งกําหนดภารกิจขอบเขต

วตัถปุระสงค์ และภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบตัิงานตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน และมีการจดัทําคูม่ือ

การปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เพ่ือใช้อ้างอิงการปฏิบตัิงานให้เป็นทิศทางเดียวกนั 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความ

เสีย่ง การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึง่ได้พิจารณาจากวตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ พนัธกิจ

ในระดบัภาพรวมตลอดจนพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง(Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้การให้คําปรึกษาแนะนําในด้านการประเมินตนเองในการควบคุมด้านต่างๆ (Control Self 

Assessment, CSA) เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่การปฏิบตัิงานตา่งๆ จะบรรลผุลตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ อีกทัง้

ยงัทําการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในระบบท่ีวางไว้วา่ได้ดําเนินการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและ

ได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ

สอบทานตวับง่ชีเ้หตกุารณ์หรือปัจจยัเสีย่งท่ีสง่ผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ และแนวทางการบริหารความเสีย่งของผู้ปฏิบตัิงาน

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการระบแุละประเมินความเสี่ยงได้อย่างถกูต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบสามารถ

จดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทนัเวลา พร้อมทัง้ยงัมีการติดตามสอบทาน

ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในได้จดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของแตล่ะระบบงาน รวมทัง้ได้ทําการสอบ

ทานผลการปฏิบตัิงานและสนบัสนนุให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินตนเองในการควบคมุในแต่ละขัน้ตอน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษัทฯ จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ

อยา่งเคร่งครัดและรายงานทางการเงินมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ 

ในการตรวจประเมินความมีประสทิธิผลของระบบการกํากบัดแูลกิจการ หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมิน

การกํากบัดแูลกิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มี
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โครงสร้างและการสนบัสนนุของกระบวนการท่ีจําเป็นในการนําไปสูผ่ลสาํเร็จของการกํากบัดแูลท่ีดีและโปร่งใส และให้ความ

เป็นธรรมเทา่เทียมกนั ตลอดจนมีการนําทรัพยากรไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพประสทิธิผล ตรงตามวตัถปุระสงค์เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจ

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือช่วยบ่งชีส้ิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเร่ืองการทจุริตจากภายนอกและ

ภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกนัและควบคุมให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถ

ป้องกนัและควบคมุเพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้ 

ในการตรวจประเมินตนเองในการควบคมุ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินตนเองในการควบคุมของ

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการการควบคุมท่ีดีรวมอยู่ในระบบปฏิบตัิงานท่ีดี เพ่ือให้สามารถ

บริหารความเสีย่งท่ีสาํคญัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทนัเวลา โดยให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ

บรรลผุลตามกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.5.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั

ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ  ดงันัน้ เพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางท่ีทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คูค้่า ของ

บริษัทฯ หรือจากบคุคลใดอนัเน่ืองจากการทํางานในนามบริษัทฯ 

           2. การเสนอเงิน สิง่จงูใจ หรือรางวลั 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของกํานลั สทิธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ 

หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 

สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ 

3. การดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอํานาจจดัการในกิจการท่ีแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  ยกเว้นการดาํรงตําแหนง่กรรมการในองค์กรการกศุลท่ีไมแ่สวงหากําไร ทัง้นี ้การดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว

จะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้

ตําแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

4. การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

การทําธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเวลา

ทํางานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

5. การทําธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

การทําธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานนัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ  อีกทัง้ห้าม
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทําการใดๆ ในนาม

บริษัทฯ ผู้ ทํารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานหรือไม่ก่อนทํารายการ เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของ

ความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. การทํารายการระหวา่งกนั 

ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณาอนมุตัิ โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสาํคญั โดยถือเสมือนหนึง่เป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก 

6.5.4 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น 

ช่วยเหลอืหรือกระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั  

 6.5.5 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ  

   กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษา  การใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม

บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

   บริษัทฯ มีนโยบายจดัทําเอกสารทางธุรกิจ บนัทกึข้อมลูทางการเงินและบญัชี และจดัทํารายงานทางการเงินด้วยความ

สจุริต ทนัเวลา ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

          กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมี

สาระสาํคญัและยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าท่ีการงาน ไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ และบคุคลภายนอกท่ีไม่

สมควรต้องรับรู้ข้อมลูนัน้ และมีหน้าท่ีต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ เพ่ือป้องกนัไว้ซึ่งข้อมลูท่ีเป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้

รวมไปถึงการจดัเก็บเอกสารข้อมลูท่ีเป็นความลบั  

 3. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการดแูลการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกั

ธรรมาภิบาล ความซื่อสตัย์สจุริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่านกัลงทุนในหลกัทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศท่ี

เช่ือถือได้อยา่งเทา่เทียมและทนัท่วงที บริษัทฯ จึงได้กําหนดระเบียบการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน และระเบียบการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส

ในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนันํามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 

• บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและ

อย่างทัว่ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และผ่านสื่ออ่ืนๆ ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ

ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถึงนกัลงทนุทกุกลุม่อยา่งทนัทว่งทีและเทา่เทียม 
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• กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติภาวะตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานถือครองหลกัทรัพย์ท่ี

ออกโดยบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส 

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัถกูเปิดเผย กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ

ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดบทลงโทษ หากผู้ ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูก

ลงโทษทางวินยัและตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จํากัดการเข้าถึงข้อมลูภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน เว้นแตผู่้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

• ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้หลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคตหรือให้ความคิดเห็นใดๆ เก่ียวกบัข้อมลูท่ีมีระยะเวลา

ลว่งหน้าตํ่ากว่า 6 เดือน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลกัสากล ทัง้นี ้นกั

ลงทนุยงัคงสามารถพบปะพดูคยุกบัเจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและมมุมองต่อธุรกิจใน

ระยะยาว 

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน 

 บริษัทฯ กําหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลู

ของบริษัทฯ ซึง่การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั 

ผู้ ท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมลูข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

ใด ๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงบริษัทฯ ไมว่า่ในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนต้องรับทราบทําความเข้าใจ และปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หาก

พบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระทําการใดๆ ท่ีขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม 

และในกรณีท่ีการกระทําดงักลา่วขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการทํางานด้วยแล้ว บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษตาม

ลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 

2.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังานและเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลง 

3.  ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูล

และสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจท่ีกําหนด 

4.  คณะอนกุรรมการจริยธรรมธุรกิจท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือ

จริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชุมให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 
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การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

         กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีต้องรายงานการปฏิบตัิท่ีอาจขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีท่ีพบเห็นหรือถกู

กดดันหรือบังคับให้กระทําใดๆ ท่ีเป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ

คณะอนกุรรมการจริยธรรมธุรกิจ แล้วแตก่รณี  

           บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาข้อมูลความลบัและคุ้มครองผู้ ท่ีรายงานเป็นอย่างดี และผู้ รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ 

หากกระทําเจตนาด ี

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ) 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

           บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านซอฟต์แวร์ โดยการนําซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีมาใช้ในระบบสารสนเทศของ

บริษัทฯ ต้องได้รับอนญุาต และมีลขิสทิธ์ิท่ีถกูต้องตามกฎหมายเทา่นัน้ 

4. บุคลากร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานทัง้หมด 4,201 คน โดยจ่ายคา่ตอบแทนในปี 2555 เป็นเงินรวม 

843.21 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน คา่แรง โบนสั และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ  ทัง้นี ้จํานวนพนกังานของบริษัทฯ 

แบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้ 

สายงานหลัก จาํนวนคน 

  1. สายงานบริหาร         221 

  2. สายงานการเงิน           21 

  3. สายงานการตลาด           36 

  4. สายงานจดัซือ้ไก่เนือ้                3 

  5. สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์                7 

  6. สายงานการผลติ      3,913 

รวม     4,201 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนกังานก่อนปฏิบตัิงานจริง ซึง่แบง่พนกังานออกเป็น 3 ระดบัดงันี ้
(1) ระดับพนักงานใช้แรงงาน 

บริษัทฯ ได้จดัทําการฝึกอบรมพนกังานก่อนปฏิบตัิงานจริง เช่น การอบรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน อบรม

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบันโยบายคณุภาพตามมาตรฐาน  ISO 9002 และอ่ืนๆ 

(2) ระดับพนักงานหวัหน้างาน 

บริษัทฯ ได้จดัทําการฝึกอบรมพนกังานก่อนปฏิบตัิงานจริง เช่น การอบรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน อบรม

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบันโยบายคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และมีการอบรมการเป็นผู้บงัคบับญัชาท่ีดี และ

อ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) ระดับผู้บริหาร 

ระดบัผู้บริหารมีการจัดอบรมความรู้เบือ้งต้น เก่ียวกับนโยบายคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ระบบพฒันา

คณุภาพ GUIDE 25 และ HACCP และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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12. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ข้อมลูรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในงบการเงินประจําปี 

2555 ดงันัน้ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ นี ้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในหนงัสือรายงาน

ประจําปี 2555 และในสว่นของการเปิดเผยข้อมลูตลอดปี 2555 นัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องผา่นชอ่งทางตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 สําหรับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยตอ่ไป 
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ส่วนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท   : บริษัท จีเอฟพีท ีจาํกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001471 

โทรศพัท์   : 0-2473-8000 

โทรสาร   : 0-2473-8398 

Home Page  : www.gfpt.co.th 

ทนุจดทะเบียน  :  1,400,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  1,253,821,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  1,253,821,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

 

นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 

บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จาํกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหนา่ยอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

    เพ่ือผลติและจําหนา่ยไขเ่ชือ้ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537001463 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

Home Page  : www.ktfeefmill.co.th 

ทนุจดทะเบียน  :  400,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  400,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  40,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  97.86% 
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บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีพี บรีดดิง้ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ เพ่ือผลติและจําหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 

 ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105536132457 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  200,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  200,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  20,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 

 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพ่ือผลติและจําหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ และลกูไก่พนัธุ์ไข ่

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105521016944 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  350,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  35,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

 ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105524028536 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  550,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  550,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  55,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105525001496 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  40,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  40,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  400,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกึ่งสาํเร็จรูปแช่แข็ง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  210 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตําบลบางเสาธง ก่ิงอําเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0115536003282 

โทรศพัท์   :  0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7 

โทรสาร   :  0-2315-4765 

ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  100,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  1,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 

 

 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ :  77 หมูท่ี่ 4 ตําบลห้างสงู อําเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 20190 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105551130397 

โทรศพัท์   :  038-932-900 

โทรสาร   :  038-932-999 

ทนุจดทะเบียน  :  3,014,000,000 บาท  

ทนุชําระแล้ว  :  3,014,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  30,140,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
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บุคคลอ้างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตัง้   :  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์   :  0-2229-2888 

Home Page  :  www.tsd.co.th 

 

 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  : -ไม่มี- 

 

 

ผู้สอบบัญช ี  :  บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ท่ีตัง้   :  128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 14 ถนนพญาไท เขตราชเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์   :  0-2214-6464 

โทรสาร   :  0-2214-6065 

E-mail   :  skaudit@skaccountant.com 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

สายธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

สายธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ดําเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สด และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการชําแหละไก่ 

โดย มีช่องทางการจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 63 และร้อยละ 37 ตามลําดบั 

สภาวะการแขง่ขนั  ทางการตลาดของธุรกิจนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

1)  ตลาดภายในประเทศ 

คูแ่ขง่ขนัของบริษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบเน่ืองจากบริษัทฯ ทํา

ธุรกิจครบวงจร คือตัง้แต่ผลิตอาหารสตัว์ เลีย้งไก่ ชําแหละไก่ และแปรรูปสินค้า ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2)  ตลาดตา่งประเทศ  

คูแ่ขง่ขนัของบริษัทฯ คือผู้ผลติเนือ้ไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน ประเทศไทยจดัเป็นหนึ่ง

ในผู้ผลติเนือ้ไก่รายใหญ่รายหนึง่ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแขง่ขนักบัประเทศคู่แข่งได้ โดยท่ีมลูค่าการสง่ออกสว่นใหญ่

จะเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุในช่วงต้นปี และส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ในช่วงปลายปี เน่ืองจากตลาดสหภาพ

ยโุรปเพ่ิงจะอนญุาตให้มีการนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลงัจากท่ีประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของโรค

ไข้หวดันกได้ 

การพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

           วตัถดุิบหลกัสําคญัท่ีใช้คือไก่เนือ้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.

ฟาร์ม จํากดั ซึง่เป็นผู้ เลีย้งไก่เนือ้ ในปี 2555 มียอดสัง่ซือ้เป็นจํานวน 3,800 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยรายเดียว เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 4 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    

โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ   พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 

วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ

เคร่ืองจักรตามท่ีอนุมัติ และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ

สง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้

จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1776(2)/2545 11 ธันวาคม 2545 ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ไก ่ 21 มกราคม 2548 20 มกราคม 2556 

1699(3)/2547 25 สิงหาคม 2547 ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ไก ่ 23 กรกฎาคม 2550 22 กรกฎาคม 2558 

1329(2)/2552 24 เมษายน  2552 ผลิตไก่ชําแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถนุายน 2562 

1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้ไก ่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 
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สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

สายธุรกิจอาหารสตัว์ ดําเนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ คือ 

อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์นํา้ บริษัทฯ จําหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบับริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 

จํากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป สาํหรับอาหารสตัว์นํา้ จําหนา่ย

ให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์นํา้ทัว่ไป สภาวะการแขง่ขนัธุรกิจอาหารสตัว์นี ้ไมค่อ่ยรุนแรงมากนกั เน่ืองจากร้อยละ 53 ขายให้กบับริษัท

ท่ีเก่ียวข้องกนั   สว่นร้อยละ 47 ขายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อิสระทัว่ไป บริษัทฯ มีจุดแข็งท่ีสําคญัคือ เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

อาหารสตัว์มานานมากกวา่ 20 ปี ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ได้จดัให้มีนกัวิชาการคอย

ให้คําปรึกษา ดแูล การเลีย้งสตัว์ ซึง่ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีฟาร์มเลีย้งไก่พ่อ

แมพ่นัธ์ุ โดยเลีย้งในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มี

ระบบการให้อาหารและนํา้อตัโนมตั ิเพ่ือผลติไขเ่ชือ้ขายให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

 ในสว่นของอาหารสตัว์ บริษัทฯ พึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั, บริษัท 

ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และในสว่นของไขเ่ชือ้ บริษัทฯ พึ่งพาลกูค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท 

ฟาร์มกรุงไทย จํากดั  โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายอาหารไก่เป็นจํานวนเงิน 5,903 ล้านบาท และยอดจําหน่ายไขเ่ชือ้          

เป็นจํานวนเงิน 138 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวน

น้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  ในกิจการผลิตไข่ไก่เชือ้  

จํานวน 1 ฉบบั และในกิจการผลิตอาหารสตัว์หรือส่วนผสมอาหารสตัว์ จํานวน 2 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 

วรรค 3, 31 วรรค 4 , 34 และ 37 สทิธิประโยชน์ท่ีได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนมุตัิ และ

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวม ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตาม

รายละเอียดดงันี ้

 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1429(2)/2546 21 สิงหาคม 2546 ผลิตไข่ไก่เชือ้ 14  มิถนุายน 2549 13  มิถนุายน   2557 

1850(2)/2548 20 กนัยายน 2548 ผลิตอาหารสตัว์หรือสว่นผสมอาหารสตัว์ 1  มิถนุายน 2552 31 พฤษภาคม 2560 

1173(2)/2553 16 กุมภาพนัธ์ 2553 ผลิตอาหารสตัว์หรือสว่นผสมอาหารสตัว์ 12  กรกฎาคม 2555 11  กรกฎาคม 2563 

 

สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

สายธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ดําเนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากต่างประเทศ

และนํามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด      

มีระบบการให้อาหารและนํา้อตัโนมตัิ เพ่ือผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้แล้วจําหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ให้กบั บริษัท ฟาร์ม

กรุงไทย จํากัด, บริษัท  กรุงไทยอาหารสัตว์  จํากัด (มหาชน) และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุทั่วไปทัง้ภายในประเทศและ
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ตา่งประเทศ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยในกลุม่จีเอฟพีที 

ซึง่ทําธุรกิจครบวงจร ทําให้บริษัทฯ ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่  

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั 

(มหาชน) โดยมียอดซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ในปี 2555 เป็นจํานวน 109 ล้านบาท บริษัทคาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและมีผู้บริหารกลุ่ม

เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในกิจการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธ์ุเนือ้ประเภท 

1.4  กิจการขยายพนัธ์ุสตัว์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ

ลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทัง้การ

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนมุตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตาม

รายละเอียดดงันี ้

 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1932(2)/2548 11 ตลุาคม 2548  ผลิตลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้  9 กนัยายน 2549  8 กนัยายน 2557 

 
สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ ดําเนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด โดยซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้จาก

ฟาร์มไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จาก บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนํามาเลีย้งโดยโรงเรือน

ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและนํา้

อตัโนมตัิ เพ่ือผลิตลกูไก่พนัธ์ุเนือ้และลกูไก่พนัธ์ุไข่ แล้วจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์ เนือ้ทัง้หมดให้กับ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 

จํากดั สว่นลกูไกพ่นัธุ์ไขจํ่าหนา่ยให้กบั บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และผู้ เลีย้ง

อิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พนัธ์ุไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เน่ืองจากบริษัทฯ เป็น

บริษัทยอ่ยในกลุม่จีเอฟพีที ซึง่ทําธุรกิจเกษตร  ครบวงจร ทําให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั และบริษัท กรุงไทยอาหาร

สตัว์ จํากัด (มหาชน) โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์ไขเ่นือ้และลกูไก่พนัธุ์ไขเ่ป็นจํานวน 880 ล้านบาท บริษัท

คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็น

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตลกูไก่ ประเภท 1.5  

กิจการขยายพนัธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์ จํานวน 2 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตาม

พระราชบญัญตัสิง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520  ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ

ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนมุตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไร
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สทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้

จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1187(2)/2553 26 มกราคม 2553  ผลิตลกูไก ่ ยงัไมมี่รายได้ - 

1591(2)/2553 16 มีนาคม 2553  ผลิตลกูไก ่ ยงัไมมี่รายได้ - 

 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ดําเนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ คือ ไก่เนือ้ 

โดยมีวตัถดุิบหลกัคือลกูไก่พนัธ์ุเนือ้ ซือ้จากบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และอาหารไก่ ซือ้จากบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ 

จํากดั (มหาชน) สว่นวตัถดุิบอ่ืน เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และนํามาดําเนินการเลีย้งในโรงเรือนด้วยระบบ

ปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและนํา้อตัโนมตัิ 

จนอายคุรบ 41 ถึง 43 วนั แล้วจึงจําหนา่ยให้กบับริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ดงันัน้ สภาวะการตลาดของบริษัทนี ้แทบจะไมม่ีการแขง่ขนั เน่ืองจากลกูค้าราย

ใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน)  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ

ไทย) จํากดั โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายไก่เนือ้เป็นจํานวน 3,800 ล้านบาท และ 2,960 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทฯ

คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย เน่ืองจากบริษัทแรกเป็นบริษัท

ใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั สว่นบริษัทท่ีสอง เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  ในกิจการเลีย้งไก่เนือ้ ประเภท 1.5 

กิจการเลีย้งสตัว์  จํานวน 12 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และได้สทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริม

การลงทนุ  พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับรวมทัง้

การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนมุตัิ และภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทนุ   ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ตามรายละเอียดดงันี ้

 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1632(2)/2546 11 พฤศจิกายน 2546 เลีย้งไก่เนือ้ 12 พฤษภาคม 2548 11 พฤษภาคม 2556 

1571(2)/2551 6  มิถนุายน  2551 เลีย้งไก่เนือ้ 17 เมษายน 2553 16 เมษายน 2561 

2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เลีย้งไก่เนือ้ 8 ตลุาคม 2553 7 ตลุาคม 2561 

1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เลีย้งไก่เนือ้ 9  มิถนุายน  2554 8  มิถนุายน  2562 

1470(2)/2552 5 มิถนุายน  2552 เลีย้งไก่เนือ้ 5  มิถนุายน  2554 4  มิถนุายน  2562 

1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 25 ตลุาคม 2554 24 ตลุาคม 2562 

1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 
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บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

2106(2)/2553 19  ตลุาคม  2553 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 

2107(2)/2553 19  ตลุาคม  2553 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 

2108(2)/2553 19  ตลุาคม  2553 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 

1674(2)/2554 9  มิถนุายน  2554 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 

1022(2)/2555 12  มกราคม  2555 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้                - 

 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป ดําเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืนๆ ซึ่งผลิตภณัฑ์จะอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดท่ีสําคัญของธุรกิจนีค้ือ ศูนย์

จําหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง บริษัทฯ เผชิญกบัสภาวะแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากการผลิตไส้กรอก 

ลกูชิน้ ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูปอ่ืน บางสว่นจะใช้เศษเนือ้ไก่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งของผลิตภณัฑ์  ซึ่งบริษัทฯ มีคู่แข่งท่ี

สาํคญั คือกลุม่บริษัทท่ีผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเป็นหลกั  

การพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยเพียงรายเดียวคือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการซือ้

วตัถดุิบหลกัคือชิน้สว่นไก่เนือ้เพ่ือนํามาผลติและจําหนา่ยสนิค้า โดยในปี 2555 มียอดการสัง่ซือ้เป็นจํานวน  407  ล้านบาท 

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว เน่ืองจากบริษัท

ดงักลา่วเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
 

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

สายธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ อีกทัง้มี

ความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขนั เน่ืองจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศุสตัว์ ทําให้คุณภาพ

ผลติภณัฑ์ เป็นท่ียอมรับของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามท่ีลกูค้า

ต้องการ  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะผลติสนิค้ามลูคา่เพ่ิมเป็นสาํคญั เน่ืองจากต้นทนุการผลติของไทยสงูกวา่คูแ่ขง่เลก็น้อย ถ้าผลติ

สินค้าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขนัประเทศอ่ืนได้ ดงันัน้ บริษัทฯ เน้นการผลิตไก่แปรรูปท่ีต้องใช้แรงงานท่ีมีฝีมือ       

ให้มากขึน้  ซึ่งประเทศอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งขนัยงัพฒันาฝีมือได้ไม่ทนั หรือคู่แข่งในบางประเทศมีอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีสูง             

ไมส่ามารถแข่งขนัได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตท่ีต้องได้มาตรฐานสากล   

มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพ่ือให้สินค้าของบริษัทฯ ปลอดภยัต่อการ

บริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือ

ผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้า ทําให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยงัคงสามารถแข่งขนัได้ในตลาด

ตา่งประเทศ 
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ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าในประเทศ สามารถแบง่ลกัษณะของลกูค้าในประเทศได้เป็น  3  กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท จีเอฟ  ฟดูส์  จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จีเอฟพีที 

จํากดั (มหาชน) รับซือ้ชิน้สว่นไก่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งสินค้าต่างประเทศ เพ่ือนําไปผลิตไส้กรอก และผลิตภณัฑ์

แปรรูปอ่ืน โดยมีสดัสว่นการซือ้ร้อยละ 10 และบริษัทร่วม 2 แหง่ คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากดั และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั โดยมีสดัสว่นการซือ้คิดเป็นร้อยละ 20 และ 1 ของ

ยอดขายในประเทศ ตามลาํดบั โดยท่ีบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ ซือ้ชิน้สว่นไก่เพ่ือนําไปผลิตสินค้าสง่ให้กบัลกูค้าทัว่ไป

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

กลุม่ท่ี 2 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผู้ผลติสนิค้าแปรรูปเนือ้ไก่เพ่ือการสง่ออก ซึ่งลกูค้ากลุม่นีจ้ะรับซือ้ชิน้สว่นไก่ โดยมีสดัสว่น

ร้อยละ 36 ของยอดขายภายในประเทศ แล้วนําไปแปรรูปเป็นอาหารสาํเร็จรูป และกึ่งสาํเร็จรูปเพ่ือการสง่ออก  

กลุม่ท่ี 3 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นพอ่ค้าคนกลางรายยอ่ย ๆ ซึง่จะมารับสนิค้าจากบริษัทฯ ทกุวนัเพ่ือนําไปขายต่อผู้บริโภคอีกทอด

หนึง่ โดยมีสดัสว่นร้อยละ 33  ของยอดขายภายในประเทศ 

ลกูค้าตา่งประเทศ  บริษัทฯ สง่ออกเนือ้ไก่ไปยงัตา่งประเทศ ตลาดตา่งประเทศท่ีสาํคญั ได้แก ่ญ่ีปุ่ น ประเทศในกลุม่สหภาพ

ยโุรป ฮ่องกง และสงิคโปร์ เป็นต้น  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท คอื กลุม่ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีการจําหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “GFPT” และเคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า มีสดัสว่นแบ่งเป็นตลาดภายในประเทศร้อยละ 63 และ

ตลาดตา่งประเทศร้อยละ 37 

ตลาดภายในประเทศ สนิค้าสว่นใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการชําแหละไก่ เช่น ขนไก่ หวัไก่ เคร่ืองใน กระดูก      

เศษเนือ้เศษหนงั โดยผู้ซือ้สว่นหนึง่เป็นพอ่ค้าคนกลาง ซึง่เข้ามารับสินค้าทกุวนัเพ่ือนําไปสง่แก่ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง และอีก

สว่นหนึง่เป็นสนิค้าคณุภาพระดบัสง่ออก จําหนา่ย ให้กบับริษัทท่ีเป็นผู้ผลติสนิค้าแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยสง่ออกอีกต่อหนึ่ง 

นอกจากนีบ้ริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั เป็นผู้ รับซือ้เนือ้ไก่เพ่ือนําไปผลิตไส้กรอก  ส่วนบริษัทร่วมคือ          

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั จะนําไปผลติเป็น ไกท่อด เบอร์เกอร์ไก่ และ นกัเก็ต เป็นต้น 

ตลาดต่างประเทศ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ติดต่อขายสินค้าโดยตรงกบัลกูค้า ซึ่งผู้ นําเข้ารายใหญ่ คือ 

ประเทศญ่ีปุ่ นและกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแขง่ขนัภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศโดยสว่นใหญ่ มกัอยู่ในลกัษณะท่ีครบวงจร คือ      

มีธุรกิจอาหารสตัว์ ผลติลกูไก ่และฟาร์มเลีย้งไก่เป็นของตนเอง 

สาํหรับการแขง่ขนัของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนภายในประเทศจดัได้ว่า

อยูใ่นระดบัแนวหน้ารายหนึง่ และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ และโรงชําแหละไก่   การท่ีบริษัท 

จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีครบวงจรย่อมจะได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ในด้านการควบคมุคณุภาพ 
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ความสามารถในการหาเนือ้ไก่ป้อนเข้าโรงชําแหละ เน่ืองจากมีฟาร์มเลีย้งของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคให้

ทนัสมยั และสามารถกําหนดปริมาณให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งท่ีสําคัญในการส่งออกเนือ้ไก่ปรุงสกุประกอบด้วย จีน บราซิล และ

สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดสง่ออกขึน้อยู่กบัความได้เปรียบของผู้สง่ออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้นทนุของ

สนิค้า ค่าระวาง คณุภาพของสินค้า ซึ่งประเทศไทยนบัได้ว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุการผลิต คณุภาพ ตลอดจน

ประสิทธิภาพในการพิจารณารูปแบบของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ทําให้ไทยสามารถขยายตลาดสง่ออก

เพ่ิมขึน้ทกุปี 

(ค)  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

สถานการณ์ในปี 2555 

 ภาวะการผลิต 

 ในปี 2555 ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของโลกยงัคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้แม้ว่าประเทศผู้ นําในการผลิต เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิลจะผลติได้น้อยลงไปก็ตาม ปริมาณการผลติท่ีเพ่ิมขึน้นีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากความต้องการ

บริโภคผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ท่ีเพ่ิมขึน้ทดแทนเนือ้สตัว์ประเภทอ่ืน เน่ืองจากเนือ้ไก่เป็นอาหารโปรตีนท่ีมีราคาถกูและมีไขมนัตํ่า 

นอกจากนัน้ความต้องการบริโภคท่ียงัสามารถขยายตวัได้ดีในประเทศท่ีระดบัการบริโภคเนือ้ไก่ต่อคนยงัค่อนข้างตํ่า เช่น 

ประเทศเม็กซิโก ประเทศจีน และประเทศในฝ่ังสหภาพยโุรปตะวนัออกซึง่เป็นปัจจยัผลกัดนัให้การผลิตยงัคงขยายตวัต่อไป

ได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามราคาอาหารสตัว์ท่ีสงูขึน้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555 ก็ทําให้การผลิต

โดยรวมยงัเพ่ิมได้ไมม่ากนกั  

ในปี 2555 ปริมาณผลผลติไก่เนือ้รวมของโลกมีประมาณ 82.422 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 1.71 โดย

ประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนือ้รายใหญ่ท่ีสดุของโลก ตามมาด้วยประเทศจีน ประเทศบราซิล และ

ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ตามลาํดบั 

ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไก่เนือ้ในปี 2555 ได้ประมาณ 16.476 ล้านตนั ลดลงจากปี 2554  ประมาณ

ร้อยละ 1.7 ในขณะท่ีประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ราว 13.700 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จาก  

ปี 2554 ร้อยละ 3.8 สว่นประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอนัดบัรองลงมาผลิตไก่เนือ้ได้ประมาณ  12.750 ล้านตนั ลดลงจาก  

ปี 2554 เลก็น้อยคือประมาณร้อยละ 1.54  ในขณะท่ีกลุม่สหภาพยโุรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 4 นัน้ผลิตเพ่ิมขึน้จาก

ปี 2554 ร้อยละ 1.8 คือผลติได้ประมาณ 9.480 ล้านตนั 

ในสว่นของประเทศไทยนัน้ ในปี 2555 มีการเลีย้งไก่เนือ้รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,264 ล้านตวั คิดเป็นผลผลิตไก่เนือ้

ราว 1.830 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 6.9 การผลิตในประเทศท่ีขยายตวัขึน้สว่นหนึ่งเป็นเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการบริโภคภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีการขยายตวัอีกสว่นหนึง่เพ่ือสนองความต้องการของตลาดสง่ออก

ซึง่แม้อตัราเติบโตในสว่นนีจ้ะไมส่งูนกั แตก็่มีสว่นช่วยให้การผลติยงัคงเติบโตได้ตอ่ไป 
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 ภาวะการตลาด 

 ตลาดในประเทศ  

ความต้องการบริโภคเนือ้ไก่และผลิตภณัฑ์ขยายตวัขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั แม้ว่าราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้ใน   

ปี 2555 จะทําให้อตัราเงินเฟ้อสงูขึน้ตามไปด้วย แตก็่มีผลกระทบตอ่การบริโภคไมม่ากนกั เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ไก่

เนือ้ยังอยู่ในระดับท่ีผู้ บริโภคส่วนใหญ่มีอํานาจซือ้ได้ และราคายังค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเนือ้สัตว์ประเภทอ่ืน ๆ  

นอกจากนัน้ การเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ ด ซึ่งสว่นหนึ่งต้องใช้ผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้เป็นวตัถดุิบ ก็มีสว่นช่วยให้ความต้องการ

บริโภคในประเทศเพ่ิมขึน้ได้มาก การท่ีความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ภายในประเทศยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองเช่นนี ้จะมี

สว่นช่วยหกัล้างผลกระทบจากการท่ีราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์นัน้สงูขึน้ ซึ่งเป็นต้นทนุการผลิตสว่นสําคญัไปได้บางสว่น ทํา

ให้ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ของไทยได้รับผลกระทบน้อยลงกวา่ท่ีคาดหมาย 

ในปี 2555 ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศมีราว 1.292 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554 

ร้อยละ 3.4  สว่นปริมาณบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้เฉลีย่ตอ่คนนัน้เพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองจากประมาณ 18.9  กิโลกรัมต่อคนต่อปีใน

ปี 2554 และเป็น 19.8 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปีในปี 2555  

การส่งออก 

 การสง่ออกผลติภณัฑ์ไกเ่นือ้ของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ  538,500 ตนั เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2554 ร้อยละ 16.4 และคิดเป็นมลูคา่การสง่ออกรวมราว 68,055 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 11.18 การท่ี

อตัราการเพ่ิมของมลูคา่ตํา่กวา่อตัราเพ่ิมของปริมาณสง่ออกนัน้ เป็นเพราะราคาสง่ออกท่ีคอ่นข้างตํ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 

อปุสรรคสาํคญัของการสง่ออกในปี 2555 นัน้ สว่นใหญ่เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกบัการท่ีภาวะ

เศรษฐกิจโลกยงัไมฟื่น้ตวัมากนกัจากภาวะถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีเป็นตลาดสง่ออกหลกัของประเทศไทย

คือสหภาพยโุรป นอกจากนัน้ยงัเป็นเพราะตลาดสหภาพยโุรปเพ่ิงจะอนญุาตให้มีการนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย

ในช่วงปลายปี 2555 ทําให้การสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปในช่วงต้นปีมีเพียงเฉพาะผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุ

ประเภทตา่งๆ  เทา่นัน้  ปัญหาการห้ามนําเข้าไก่สดแช่แข็งนีส้ง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของประเทศคอ่นข้างมาก เน่ืองจาก

ในอดีตช่วงกอ่นการระบาดของไข้หวดันกนัน้ ประเทศไทยเคยสง่ออกไก่สดแช่แข็งเป็นมลูคา่กวา่ 2 หมื่นล้านบาทตอ่ปี  

ในด้านของตลาดสง่ออก สหภาพยโุรปถือเป็นตลาดสง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ท่ีสาํคญัท่ีสดุ โดยในปี 2555 ประเทศ

ไทยสง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ไปยงัสหภาพยโุรปประมาณ 229,900 ตนั ซึง่เพ่ิมขึน้ถึงประมาณร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากการท่ีประเทศไทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งไปยงัสหภาพยโุรปได้ในช่วงปลายปี ถึงแม้วา่การเติบโตของ

ตลาดในสหภาพยโุรปจะคอ่นข้างสงู แตก็่ยงัตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เพราะโควต้าท่ีได้รับยงัคงน้อยกว่าปริมาณสง่ออกก่อนถกู

ยกเลิกการนําเข้า เน่ืองจากปัญหาการระบาดของไข้หวดันกในปี 2547 นอกจากนัน้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลาย

ประเทศของสหภาพยโุรป ก็เป็นอีกอปุสรรคหนึง่ท่ีทําให้การเติบโต ไมส่ามารถขยายตวัได้มากเทา่ท่ีควร 

สาํหรับตลาดในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดอนัดบั 2 ของประเทศไทยนัน้ ในปี 2555 มีปริมาณสง่ออกผลิตภณัฑ์

ไก่เนือ้ประมาณ 218,100  ตนั เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 6.1 การท่ีประเทศญ่ีปุ่ นนําเข้าผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จากประเทศ

ไทยเพ่ิมขึน้นัน้ เน่ืองมาจากผลของการลดอตัราภาษีให้กับผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จากประเทศไทย ตามความตกลงหุ้นส่วน
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เศรษฐกิจระหว่างกนั (JTEPA) และความได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ด้านฝีมือแรงงาน และด้านระยะทางการขนสง่ เมื่อ

เทียบกบัประเทศบราซลิซึง่เป็นคูแ่ขง่สาํคญัด้วย 

 นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การสง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ไปยงัตลาดอ่ืนๆ ยงัมีปริมาณการสง่ออกท่ีเพ่ิมขึน้กว่า

ปีก่อน โดยในปี 2555 มีปริมาณสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ประมาณ 90,500 ตนั ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 54.0  เมื่อเทียบกบัปีท่ี

ผ่านมา การเพ่ิมขึน้นีน้อกจากจะเป็นผลจากการพยายามขยายตลาดออกไปนอกเหนือจากกลุม่ตลาดหลกั เพ่ือลดความ

เสีย่งในการสง่ออกแล้ว ยงัเป็นเพราะหลายประเทศท่ีเคยห้ามนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยเช่น ประเทศแอฟริกาใต้ 

ประเทศกานา ประเทศบาห์เรน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอียิปต์ ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศ

เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว ประเทศบรูไน ประเทศเนปาล และประเทศศรีลงักา ได้ยอมให้มี

การนําเข้าได้ใหมเ่ช่นเดียวกบัสหภาพยโุรปด้วย  
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แนวโน้มปี 2556 

 ภาวะการผลิต 

 ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัต่อไปในปี 2556 โดยคาดว่าจะมีปริมาณ

ผลติรวมราว 1.322 ล้านตวัหรือประมาณ 1.914 ล้านตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ประมาณร้อยละ 1.1 การผลิตเพ่ิมขึน้นีส้ว่น

หนึง่เป็นผลจากการคาดหมายว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึน้กว่าปี 2555 การเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้การบริโภค

ภายในประเทศขยายตวัได้ดียิ่งขึน้ นอกจากนัน้ศกัยภาพการแข่งขนัท่ีสงูในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ี    

ไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยสามารถสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปได้เต็มโควต้าอีกครัง้หนึง่ และคาดวา่ประเทศญ่ีปุ่ นก็อาจจะ

อนญุาตให้นําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้เช่นกนัในปี 2556 ก็นา่จะทําให้สามารถสง่ออกได้ดีขึน้ด้วย  

อยา่งไรก็ตาม การท่ีต้นทนุการผลติยงัมีแนวโน้มสงูขึน้ตอ่เน่ือง ทัง้จากผลของการท่ีราคานํา้มนั และราคาวตัถดุิบ

อาหารสตัว์ปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกับการท่ีผู้ผลิตต้องปรับอตัราค่าจ้างขัน้ตํ่าขึน้ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะมีผล

ทางลบตอ่การเติบโต และสง่ผลให้อตัราเพ่ิมของการผลติไมม่ากเทา่ท่ีควร  

 จะเห็นได้ว่า มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิตและทําให้ 

ผลผลิตลดลงตํ่ากว่าท่ีคาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ีสงูขึน้ ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตส่วน

สาํคญั เน่ืองจากประเทศไทยยงัจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์จากตา่งประเทศ ทําให้ต้นทนุการผลติอาหารสตัว์อาจ

ผนัผวนได้ง่าย เพราะขึน้อยูก่บัราคาในตลาดต่างประเทศท่ีไม่แน่นอน ถ้าหากราคาวตัถดุิบสงูก็จะทําให้ต้นทนุการเลีย้งไก่

เนือ้สงูตามมาในท่ีสดุ  

 ภาวะการตลาด 

 ตลาดผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัได้พอสมควรตามภาวะเศรษฐกิจท่ีสอ่เค้าว่าจะ

ขยายตัวได้ดีขึน้ และการท่ีผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จัดได้ว่าเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าโปรตีนสงูแต่ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์

ประเภทอ่ืน ก็ทําให้การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสง่ผลตอ่การขยายตวัของความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ได้คอ่นข้างมาก

ด้วย 

 ส่วนด้านตลาดต่างประเทศนัน้ แม้ว่ายงัมีแนวโน้มจะขยายตวัต่อไปเช่นกัน แต่การท่ีตลาดจะขยายตัวได้จริง

เพียงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ท่ีอาจสง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่การขยายตวัดงักลา่วนี ้ได้แก่ 

ปัจจัยทางบวก 

• เน่ืองจากตลอดปี 2555 ท่ีผ่านมา ไม่มีปัญหาการระบาดของไข้หวดันกเกิดขึน้ในประเทศไทย อีกทัง้

สหภาพยโุรปยงัได้อนญุาตให้มีการนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้อีกครัง้ หลงัจากท่ีได้ยกเลิกการ

นําเข้ามาตัง้แตปี่ 2547 ก็ทําให้คาดหมายได้วา่ในปี 2556 ประเทศไทยจะมีโอกาสสง่ออกไก่สดแช่แข็งไป

จําหนา่ยยงัประเทศญ่ีปุ่ นและอีกหลายประเทศได้อีกด้วย  

• ความกดดนัในการแข่งขนักบัประเทศจีนเร่ิมผ่อนคลายลง เน่ืองจากการท่ีเศรษฐกิจในประเทศจีนเร่ิมมี

การเติบโต ทําให้การบริโภคเนือ้ไก่ภายในประเทศเพ่ิมมากขึน้ และสดัส่วนการส่งออกมีแนวโน้มลดลง 

โดยท่ีผู้ผลติในประเทศจีนหนัมาเน้นการผลติเพ่ือตลาดในประเทศมากขึน้ 
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• เน่ืองจากแรงงานตดัแต่งชิน้ส่วนของประเทศไทยมีฝีมือดี และการขนส่งจากประเทศไทยไปยงัประเทศ

ญ่ีปุ่ นใช้เวลาเพียง 10-14 วนัซึง่เร็วกวา่ประเทศบราซลิท่ีต้องใช้เวลาถึงประมาณ 8 สปัดาห์ ดงันัน้ถ้าหาก

ประเทศญ่ีปุ่ นยอมนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ก็นา่จะทําให้สามารถดึงสว่นแบ่งตลาดประเทศ

ญ่ีปุ่ นมาจากประเทศบราซิลได้มากพอสมควร 

 

ปัจจัยทางลบ 

• ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีมแีนวโน้มสงูขึน้ ทัง้ท่ีเป็นผลจากต้นทนุพลงังานในการผลติท่ีสงู และจากการนํา

วตัถดุิบอาหารสตัว์บางประเภทไปใช้ในการผลิตแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล เพ่ือเป็นพลงังานทดแทนมาก

ขึน้จนเกิดความขาดแคลน ต้นทุนอาหารสตัว์ท่ีสงูขึน้ ทําให้ต้นทนุการเลีย้งไก่ในปี 2556 มีแนวโน้มท่ีจะ

สงูขึน้ตาม ซึ่งนอกจากจะเป็นผลท่ีทําให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกลดลงแล้ว การท่ีราคาขาย

ผลติภณัฑ์ไกเ่นือ้ต้องสงูขึน้ตามต้นทนุ ก็อาจทําให้ความต้องการซือ้ขยายตวัน้อยลงได้ 

• วิกฤตการณ์เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้และยงัไม่มีแนวโน้มจะบรรเทาลงในหลายประเทศในยโุรป อาทิ ประเทศ

กรีซ ประเทศอิตาล ีประเทศโปรตเุกสและประเทศสเปน   สง่ผลทางลบตอ่เศรษฐกิจของกลุม่สหภาพยโุรป 

(EU) และอาจเป็นต้นเหตุทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอํานาจซือ้ของผู้บริโภคในประเทศเหล่านี ้

ชะลอตวัลง ซึง่ยอ่มกระทบตอ่การสง่ออกสนิค้าทกุประเภทจากประเทศไทยรวมทัง้ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ด้วย 

• การท่ีสหภาพยโุรปกําหนดโควต้านําเข้าไว้ตายตวั ทําให้ในท่ีสดุการสง่ออกจะมาถึงจุดท่ีไม่อาจนําเข้าไก่

ปรุงสุกจากไทยเพ่ิมได้เพราะการนําเข้านอกโควต้านัน้ต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึง 1,024 ยูโรต่อตัน 

นอกจากนัน้โควต้านําเข้าไก่หมกัเกลือท่ีสหภาพยุโรปให้กับประเทศไทยนัน้ยงัค่อนข้างน้อยเพราะเป็น

เพียงประมาณคร่ึงหนึง่ของการนําเข้าจากประเทศไทยในช่วงก่อนปี 2547 เทา่นัน้ 

• การท่ีเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยเมื่อคิดเป็นเงินตรา

ตา่งประเทศแพงขึน้โดยเปรียบเทียบ ถ้าหากค่าเงินตราของประเทศคู่แข่งอ่อนค่าลงหรือแข็งค่าน้อยกว่า

คา่เงินบาท ก็จะทําให้ความได้เปรียบในการสง่ออกของไทยลดลง 

• การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ตํ่าเป็นวนัละ 300 บาททัว่ประเทศตัง้แต่ต้นปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ทํา

ให้ต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์ไก่เนือ้เพ่ิมสงูขึน้และลดความได้เปรียบในการสง่ออกลง เมื่อเทียบกบัประเทศ

คูแ่ขง่ท่ีอตัราคา่จ้างไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทย 

                                                                                                                                                       ปริมาณ: ตนั 

                                   มลูคา่: ล้านบาท 

   ปี ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม 

ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 

    2540 

    2541 

    2542 

    2543 

    2544 

    2545 

    2546 

    2547 

    2548 

    2549 

    2550 

    2551 

    2552 

    2553 

    2554 

    2555 

    2556 

151,120 

220,776 

211,675 

245,994 

320,779 

336,837 

388,913 

26,137 

96 

2,662 

11,052 

14,367 

18,260 

17,054 

27,258 

84,600 

160,000 

10,951 

17,221 

14,817 

15,990 

23,096 

24,589 

28,105 

1,725 

6 

97 

522 

862 

1,242 

1,147 

1,886 

6,007 

11,361 

41,114 

60,943 

61,924 

86,800 

117,018 

127,406 

157,074 

191,739 

265,023 

294,295 

322,471 

387,127 

378,809 

418,005 

435,267 

453,900 

460,000 

4,951 

9,020 

8,669 

11,284 

15,212 

16,244 

19,763 

22,408 

30,478 

35,742 

36,791 

54,567 

51,492 

53,805 

60,264 

63,092 

68,253 

192,234 

281,719 

273,599 

332,794 

437,797 

464,243 

545,987 

217,876 

265,119 

296,957 

333,523 

401,494 

397,069 

435,059 

462,525 

538,500 

620,000 

15,902 

26,241 

23,486 

27,274 

38,308 

40,833 

47,868 

24,133 

30,484 

35,839 

37,313 

55,429 

52,734 

54,952 

62,150 

69,099 

79,614 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทยและการพยากรณ์ 

หมายเหต:ุ ปี 2555 เป็นค่าประมาณการ  ปี 2556 เป็นคา่พยากรณ์  

สัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ 

 เปรียบเทียบระหว่างปี 2554-2556  

 

ตลาด 

2554 2555 2556 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น 

สหภาพยโุรป 

อ่ืน ๆ 

205,602 

198,151 

58,772 

44.5 

42.8 

12.7 

218,100 

229,900 

90,500 

40.5 

42.7 

16.8 

240,000 

280,000 

100,000 

38.7 

45.2 

16.1 

รวม 462,525 100.0 538,500 100.0 620,000 100.0 

               ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทยและการพยากรณ์ 

              หมายเหต:ุ ปี 2555 เป็นคา่ประมาณการ   ปี 2556 เป็นคา่พยากรณ์ 
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สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ อีก

ทัง้มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขนั เน่ืองจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศสุตัว์ จึงได้มีการ

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามท่ีลูกค้าต้องการและเป็นท่ียอมรับของลูกค้า 

นอกจากนี ้ยังให้ความสําคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตท่ีต้องได้มาตรฐานสากลและใส่ใจในเร่ืองคุณภาพ 

รวมถึงมีต้นทนุการผลติท่ีตํ่าเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพ

ในการผลติทกุขัน้ตอนเพ่ือให้สนิค้าของบริษัทฯ ปลอดภยัตอ่การบริโภค มีหนว่ยงานในการประสานงานและตดิตามควบคมุ

การขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพสนิค้าของบริษัทฯ   

ลกัษณะของลกูค้า สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั เน่ืองจากมีผู้บริหารกลุม่เดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 

จํากดั,  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั ซึง่รับซือ้เฉพาะอาหารไก่ 

กลุม่ท่ี 2   ลกูค้าผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ทัง้สตัว์บกและสตัว์นํา้ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ร้อยละ 53 คือกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  และร้อยละ 47 คือกลุ่มผู้ เลีย้งสตัว์ทั่วไปทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

บริษัทฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ สว่นช่องทางการจําหน่าย บริษัทฯ

จําหนา่ยให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์โดยตรง และบริษัทท่ีเป็นพอ่ค้าคนกลางเพ่ือนําไปจําหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อีกทอดหนึง่ 

 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีผู้ประกอบการประมาณ 50 กว่าราย มีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง 

สาํหรับการแข่งขนัของบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) มีการแข่งขนัไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจากรายได้จากการ

ขายของบริษัทประมาณ 53% ขายให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน และการดําเนินธุรกิจเป็นแบบลกัษณะครบวงจร คือ                 

มีโรงงานผลติอาหารสตัว์ ฟาร์มผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ฟาร์มผลติลกูไก่เนือ้ ฟาร์มผลิตไก่เนือ้ และโรงชําแหละไก่และแปรรูป

เนือ้ไก่ การท่ีมีฟาร์มเลีย้งเป็นของตนเอง ทําให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมา

เป็นเวลานานมีประสบการณ์มานานมากกวา่ 20 ปี  จนจดัได้วา่อยูใ่นระดบัแนวหน้ารายหนึง่  
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

สถานการณ์ในปี 2555 

 ภาพรวม 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2555 ท่ียังขยายตัวได้พอสมควรแม้จะไม่สงูมากนักแต่ก็ทําให้อํานาจซือ้

ภายในประเทศโดยทัว่ไปยังคงเพ่ิมขึน้ อุปสงค์ต่อผลิตภณัฑ์ปศุสตัว์ประเภทต่างๆ จึงขยายตัวและส่งผลต่อเน่ืองให้

อตุสาหกรรมอาหารสตัว์เติบโตตอ่ไปได้ นอกจากนัน้การผลิตและสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ท่ีขยายตวัได้ดีโดยเฉพาะในช่วง

คร่ึงหลงัของปี เน่ืองมาจากการท่ีสหภาพยโุรปยกเลกิการห้ามนําเข้าไก่แช่แข็งจากประเทศไทย ช่วยทําให้เกิดความต้องการ

อาหารสตัว์เพ่ิมมากขึน้ และนําไปสูก่ารเติบโตของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์เช่นกนั อยา่งไรก็ตามอปุสรรคสําคญัท่ีขดัขวาง

การเตบิโตของธุรกิจอาหารสตัว์ในปี 2555 ก็คือการท่ีราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และราคานํา้มนัมีแนวโน้มสงูขึน้ซึง่กระทบต่อ

ต้นทนุการผลติทัง้ทางตรงและทางอ้อม อปุสรรคอีกประการหนึง่ก็คือการแข็งคา่ของเงินบาทซึง่ทําให้ความได้เปรียบในการ

สง่ออกลดน้อยลง ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในประเทศท่ีเป็นตลาดสง่ออกสําคญัเช่นสหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ นซึ่ง

สง่ผลทางลบตอ่การสง่ออกผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ไปยงัประเทศเหลา่นัน้ ธุรกิจอาหารสตัว์โดยรวมจึงเติบโตได้ไมม่ากเทา่ท่ีควร 

ในปี 2555 ความต้องการอาหารสตัว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 15,224,766 ตนั เพ่ิมขึน้จาก 

ปี 2554 ร้อยละ 6.34 โดยธุรกิจการเลีย้งสตัว์ท่ีมีความต้องการอาหารสตัว์สงูสดุก็คือการเลีย้งไก่เนือ้ซึ่งมีความต้องการ

อาหารสตัว์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.20 ของความต้องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข ่ ซึ่งมีความ

ต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.19 และร้อยละ 11.59 ของความต้องการอาหารสตัว์ทัง้สิน้ในปี 2555 

ตามลําดบั เน่ืองจากธุรกิจทัง้ 3 นีม้ีความต้องการรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 65 ของความต้องการอาหารสตัว์ใน  

แตล่ะปี การเติบโตของธุรกิจเหลา่นีจ้ึงเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัท่ีนําไปสูค่วามก้าวหน้าของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ด้วย แต่

ในทางกลบักนัถ้าธุรกิจเหลา่นีป้ระสบปัญหา ก็จะทําให้ธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ต้องเผชิญกบัปัญหาเช่นกนัโดยไม่อาจ

หลกีเลีย่งได้ ด้วยเหตนีุก้ารท่ีผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ยงัสามารถสง่ออกได้ดีพอสมควรในปี 2555 จึงช่วยทําให้อตุสาหกรรมอาหาร

สตัว์เติบโตได้ด ี

ความต้องการอาหารสตัว์ของธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ในปี 2555 มีประมาณ 4,597,164 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554 

ร้อยละ 6.82 ในขณะท่ีธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุมีความต้องการอาหารสตัว์ประมาณ 3,835,000 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554  ร้อย

ละ 3.17 ส่วนธุรกิจการเลีย้งสตัว์ท่ีมีความต้องการอาหารสตัว์มากเป็นอนัดบัสามคือการเลีย้งไก่ไข่นัน้ มีความต้องการ

อาหารสตัว์ประมาณ 1,765,200 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554  ร้อยละ 4.77 

ความต้องการวัตถุดิบอาหารสตัว์สาํคัญ 

 การขยายตวัของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการเลีย้งสตัว์ ทําให้เกิดความต้องการ

วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพ่ิมขึน้ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเป็น

สว่นประกอบหลกัของอาหารสตัว์สว่นใหญ่ ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด กากถัว่เหลืองและปลาป่น วตัถดุิบเหลา่นีแ้ม้ว่าจะสามารถ

ผลติได้ภายในประเทศแตเ่น่ืองจากความต้องการท่ีมีเพ่ิมมาก ประกอบกบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีค่อนข้างตํ่าในการผลิต

วตัถดุิบบางประเภท เช่นถัว่เหลอืงซึง่นํามาทําเป็นกากถัว่เหลอืง และปลาป่นซึง่วตัถดุิบในประเทศสว่นใหญ่มีโปรตีนตํ่ากวา่

ท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ทําให้การผลิตไม่สามารถขยายตวัสนองตอบต่อความต้องการได้ และจําเป็นต้อง

นําเข้าจากตา่งประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการนําเข้าและมีความ
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แนน่อนไมเ่ปลีย่นแปลงบอ่ย ๆ ก็ช่วยให้ผู้ผลติอาหารสตัว์วางแผนการผลติและการนําเข้าวตัถดุิบได้อยา่งเหมาะสม ซึ่งช่วย

ป้องกนัปัญหาผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้ในระดบัหนึง่   

 1. ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

 ในปี 2555 ราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว์มีแนวโน้มสงูขึน้ซึ่งเป็นผลจากปัญหาภัยแล้งในประเทศผู้ ผลิตสําคญัใน 

อเมริกาใต้ ประกอบกบัความต้องการใช้เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน และ

การท่ีราคานํา้มนัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองซึง่ทําให้ต้นทนุการผลติและขนสง่ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพ่ิมสงูขึน้ด้วย 

   ความต้องการข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพ่ือใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณทัง้สิน้

ประมาณ 6,044,506.0 ตนั สงูขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 6.16  ความต้องการในระดบันีส้งูกวา่ปริมาณผลติภายในประเทศซึง่

เฉลีย่ปีละ 4 – 4.5 ล้านตนัทําให้จําเป็นต้องมีการนําเข้าไมต่ํ่ากวา่ 1 แสนตนัในปี 2555    

 เพ่ือคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด การนําเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

รัฐบาลกําหนดคือ  

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้านําเข้าในโควต้าต้องนําเข้าโดยองค์การคลงัสินค้าเท่านัน้โดยมี

ปริมาณโควต้า 54,700 ตนั และเสียอากรนําเข้าร้อยละ  20 แต่ถ้านําเข้านอกโควต้าจะเสียอากรนําเข้า  

ร้อยละ 73 บวกคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เสียอากรนําเข้าร้อยละ 0 โดยต้องนําเข้า

ระหวา่ง 1 มีนาคมถึง 31 กรกฎาคม 2555 

• การนําเข้าภายใต้โครงการลงทนุเกษตรแบบมีสญัญากบัประเทศเพ่ือนบ้าน (contract farming) ภายใต้

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวด-ีเจ้าพระยา-แมโ่ขง (ACMECS) เสยีอากรนําเข้าร้อยละ 0 โดย

กําหนดเวลานําเข้าระหวา่ง 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2555 

• การนําเข้าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการนําเข้าจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจ

ไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 0  

• การนําเข้าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริมาณโควต้า 7,696.84 ตนัเสียอากรนําเข้าในโควต้า

ร้อยละ 10.67 และให้องค์การคลงัสินค้าเท่านัน้เป็นผู้ นําเข้า สว่นการนําเข้านอกโควต้าทําได้เสรีไม่จํากัด

ปริมาณและช่วงเวลานําเข้า แตต้่องเสยีอากรนําเข้าในอตัราร้อยละ 65.70 

• การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เสียอากรในโควต้าร้อยละ 12.7 ถ้านําเข้า

ในช่วง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2555 และเสียอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 10.9 ถ้านําเข้าในช่วง 1 

เมษายนถึง 31 ธนัวาคม 2555 

• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 10.0 

• การนําเข้าทัว่ไปเสยีอากรนําเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 1,000 บาท โดยไม่

มีการจํากดัปริมาณและช่วงเวลานําเข้า 
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 2. กากถั่วเหลอืง 

 ความต้องการกากถัว่เหลืองเพ่ือใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2555 มีประมาณ 3,642,593.3 ตนั เพ่ิมขึน้

จากปี 2554 ร้อยละ 6.19 ซึง่เกินกวา่ปริมาณผลติกากถัว่เหลอืงภายในประเทศท่ีเป็นผลพลอยได้ของอตุสาหกรรมการสกดั

นํา้มนัถัว่เหลอืงเป็นอนัมาก ทําให้ต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ โดยแหลง่นําเข้าสาํคญัคอื อาร์เจนตินา บราซิล สหรัฐอเมริกา 

และอินเดีย  

ในปี 2555 รัฐบาลกําหนดนโยบายนําเข้ากากถัว่เหลอืงไว้ดงันี ้ 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) กําหนดโควต้าให้ผู้มีสิทธินําเข้ากากถัว่เหลือง 8 

สมาคมตามท่ีรัฐบาลกําหนด อาทิ สมาคมผู้ ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย และ

สมาคมส่งเสริมผู้ ใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ เป็นต้น สามารถนําเข้ากากถัว่เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ

การค้าโลกได้โดยเสยีอากรนําเข้าอตัราร้อยละ 2 แต่ถ้าเป็นผู้ นําเข้าท่ีไม่ได้อยู่ในกลุม่ท่ีได้รับสิทธินีแ้ละนอก

โควต้า ก็จะต้องเสยีอากรขาเข้าสงูถงึอตัราร้อยละ 119 อยา่งไรก็ตามผู้ได้รับสทิธินําเข้าก็ต้องยอมรับเง่ือนไข

ด้วยวา่จะรับซือ้กากถัว่เหลอืงท่ีผลติจากเมลด็ถัว่เหลอืงภายในประเทศทัง้หมดของโรงงานสกดันํา้มนัพืชใน

ราคาไม่ตํ่ากว่าท่ีทางการกําหนดโดยต้องทําสญัญาไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เพ่ือผกูมดัวา่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้างต้น 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สามารถทําได้โดยเสรีไม่จํากดัปริมาณและ

ช่วงเวลานําเข้า โดยเสยีอากรนําเข้าร้อยละ 0  

• การนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และจากญ่ีปุ่ นตาม

ข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 0 

• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 4.44  

• การนําเข้าจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้น ทําได้เสรีไม่จํากดัปริมาณและช่วงเวลาการนําเข้า 

แต่ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสูงขึน้เป็นอัตราร้อยละ 6 และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ        

2,519 บาทด้วย  

 3. ปลาป่น 

 ในปี 2555 ความต้องการปลาป่นเพ่ือเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์มีประมาณ 682,588.6 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554 

ประมาณร้อยละ 6.81  เน่ืองจากปริมาณผลติในประเทศไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องนําเข้า โดยท่ีการนําเข้าปลาป่นชนิด

โปรตีน 60% ขึน้ไปนัน้ไม่มีเง่ือนไขการจํากดัปริมาณนําเข้าหรือกําหนดว่าต้องนําเข้าเฉพาะในช่วงเวลาใด แตก่ารนําเข้า

ปลาป่นโปรตีนตํ่ากวา่ 60% นัน้ต้องขออนญุาตนําเข้า อตัราภาษีขาเข้าจะแตกตา่งตามแหลง่การนําเข้าดงันี ้

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซยีน และการนําเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ 

และไทย-ออสเตรเลยี จะเสยีอากรขาเข้าอตัราร้อยละ 0  

• การนําเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากรขาเข้า       

ร้อยละ 0 
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• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 10  

• การนําเข้าตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) เสยีอากรนําเข้าร้อยละ 1.67 ถ้านําเข้าในช่วง

เดือนมกราคม-มีนาคม 2555 และเสยีอากรนําเข้าร้อยละ 0 ถ้านําเข้าในช่วงเมษายน-ธนัวาคม 2555 

• การนําเข้าทัว่ไปถ้าเป็นปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปเสียอากรนําเข้าร้อยละ 15 สว่นชนิดโปรตีนตํ่ากว่า 

60% เสยีอากรนําเข้าร้อยละ 6 

แนวโน้มปี 2556 

 จากการคาดคะเนว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 จะเติบโตดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา และการท่ีตลาด

สง่ออกสาํคญัของไทยอนัได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มจะฟืน้ตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ทํา

ให้ธุรกิจการเลีย้งสตัว์น่าจะขยายตวัต่อเน่ืองได้อีก ซึ่งย่อมส่งผลให้ความต้องการอาหารสตัว์เติบโตตามไปด้วย ทัง้นี ้

คาดหมายวา่ปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ในปี 2556 จะมีทัง้สิน้ราว 16,474,501 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 8.21  

จากปริมาณความต้องการรวมนีอ้าจแยกเป็นความต้องการวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ีสําคญัได้ว่า มีความต้องการปลาป่น

ประมาณ 645,806.7 ตัน กากถั่วเหลือง 3,973,306.2 ตัน ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 6,712,166.0 ตัน และปลายข้าว            

1,417,975.0 ตนั 

 ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ยงัคงมีความต้องการอาหารสตัว์สงูเป็นอนัดบั 1 โดย คาดว่าในปี 2556 จะมีความต้องการ

ประมาณ 5,428,566 ตนั คิดเป็นร้อยละ 32.95 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมด สว่นความต้องการอาหาร

สตัว์รองลงไปนัน้เป็นในธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 4,336,500 ตนั และ 1,840,000 ตนั คิด

เป็นร้อยละ 26.32  และร้อยละ 11.17 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมดในปี 2556 ตามลาํดบั 

 ความต้องการอาหารสตัว์ท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้นี ้ทําให้คาดได้ว่าจําเป็นต้องนําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง กากถัว่เหลอืง ปลาป่น และข้าวโพด จากตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ในปี 2555 ท่ีผา่นมา ซึง่ถ้าวิเคราะห์จากแนวโน้ม

การกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ของทางการแล้ว ก็คาดหมายได้ว่ามาตรการดงักลา่วนีจ้ะไม่

แตกตา่งไปจากปี 2555 มากนกั  

 อาจสรุปได้วา่ ความก้าวหน้าและศกัยภาพท่ีจะเตบิโตตอ่ไปของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ในปี 2556 นัน้ขึน้อยูก่บั

ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจอาหารสตัว์ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัทางบวก 

• ข้อตกลงการค้าเสรีกบัประเทศต่างๆ ทัง้กบัประเทศในกลุม่อาเซียนและประเทศนอกกลุม่เช่นญ่ีปุ่ น ทําให้มี

การปรับลดอตัราภาษีนําเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ีจําเป็นต้องนําเข้าลงได้มาก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไม่มี

ปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบอาหารสตัว์แล้ว ยงัช่วยหกัล้างผลจากการสงูขึน้ของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์เหลา่นี ้

ลงได้บางสว่นด้วย 

• ความคาดหมายวา่เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัและเติบโตได้มากขึน้ในปี 2556 ประกอบกบัการท่ีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สําคัญคือไก่เนือ้ยังคงขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จะช่วยให้

อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์เติบโตได้ตอ่เน่ือง 
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• นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการนําเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือช่วยธุรกิจการเลีย้งสตัว์

มากยิ่งขึน้ ทําให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ได้ประโยชน์ตามไปด้วย  

• ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ ทําให้ราคานําเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์เมื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้วจะถกูลง 

ซึง่เทา่กบัหกัล้างผลจากการสงูขึน้ของราคาวตัถดุิบเหลา่นีใ้นตลาดโลกไปได้บางสว่น 

ปัจจยัทางลบ 

• มาตรการขึน้ค่าจ้างขัน้ตํ่าเป็นวนัละ 300 บาททัว่ประเทศทําให้ต้นทนุการผลิตเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของค่าจ้าง

แรงงานในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์โดยตรง และค่าจ้างแรงงานในธุรกิจเช่ือมโยงอ่ืน ๆ เช่นการขนสง่ การ

ผลติข้าวโพด กากถัว่เหลอืงและปลาป่นซึง่สง่ผา่นมายงัธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ทางอ้อม 

• แม้ว่าการนําเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์สําคัญ จะเป็นไปอย่างเสรีมากขึน้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังหลงเหลือ

มาตรการท่ีเป็นข้อจํากดัอยูอี่กไมน้่อย ทําให้ต้นทนุการผลติอาหารสตัว์สงูกวา่ท่ีควรจะเป็น และสง่ผลกระทบ

ตอ่ศกัยภาพการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ตา่งๆ จากประเทศไทยด้วย 

• ความต้องการข้าวโพดและถัว่เหลอืงซึ่งเป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์สําคญัมีแนวโน้มขยายตวัขึน้ในตลาดโลกทัง้

เพ่ือใช้ผลิตอาหารสตัว์เพ่ิมขึน้ และเพ่ือใช้เป็นพลงังานทดแทนเน่ืองจากนํา้มนัปิโตรเลียมมีราคาสงูขึน้ แต่

เน่ืองจากการผลติขยายตวัได้ช้ากวา่ และมีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้าอากาศไม่เอือ้อํานวย

จึงอาจสง่ผลให้ราคาวตัถดุบิเหลา่นีเ้พ่ิมสงูขึน้ จนเป็นอปุสรรคตอ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ได้ 

• อํานาจซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศยงัไม่สงูนกัจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยเช่นญ่ีปุ่ นและสหภาพยุโรปก็ยงัฟืน้ตวัได้ไม่มากนกั ทําให้ความ

ต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ปศุสตัว์ประเภทต่างๆ เพ่ิมขึน้ได้ไม่มาก ซึ่งย่อมส่งผลทางลบเช่ือมโยงไปถึง

อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์ และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ในท่ีสดุ 
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ประมาณการความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 - 2556 

                                                                  หนว่ย:ตนั  

 

ประชากรสตัว์ 

2554 2555 2556 

ปริมาณ 

อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 

(ร้อยละ) 

ไก่เนือ้ 

ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

ไก่ไขเ่ลก็รุ่น 

ไก่ไขใ่ห้ไข ่

ไก่ไขพ่อ่แมพ่นัธ์ุ 

สกุรขนุ 

สกุรพนัธ์ุ 

เป็ดเนือ้ 

เป็ดพนัธ์ุ 

เป็ดไข ่

โคนม 

กุ้ง 

ปลา 

4,303,728 

670,320 

765,483 

1,684,800 

22,000 

3,717,000 

818,400 

252,000 

21,900 

162,500 

498,225 

800,000 

600,453 

30.06 

4.68 

5.35 

11.77 

0.15 

25.96 

5.72 

1.76 

0.15 

1.14 

3.48 

5.59 

4.19 

4,597,164 

716,184 

841,967 

1,765,200 

24,000 

3,835,000 

837,000 

252,000 

21,900 

169,000 

574,875 

960,000 

630,476 

30.20 

4.70 

5.53 

11.59 

0.16 

25.19 

5.50 

1.66 

0.14 

1.11 

3.78 

6.30 

4.14 

5,428,566 

747,432 

794,950 

1,840,000 

26,800 

4,336,500 

855,600 

252,000 

21,900 

169,000 

591,300 

810,000 

600,453 
 

  32.95 

    4.54 

      4.83 

  11.17 

    0.16 

  26.32 

    5.19 

    1.53 

    0.13 

    1.03 

    3.59 

    4.92 

    3.64 
 

รวม 14,316,809 100.00 15,224,766 100.00 16,474,501 100.00 

    ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย และการประมาณการ 

   หมายเหต:ุ ปี 2555 เป็นคา่ประมาณการ   ปี 2556 เป็นคา่พยากรณ์   

ประมาณการความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 -2556 

                                                                                             หนว่ย:ตนั  

วตัถดุิบ 2554 2555 2556 

ปลาป่น 

กากถัว่เหลอืง 

ข้าวโพด 

ปลายข้าว 

639,040.5 

3,430,241.4 

5,693,743.0 

1,274,735.0 

682,588.6 

3,642,593.3 

6,044,506.0 

1,309,305.0 

645,806.7 

3,973,306.2 

6,712,166.0 

1,417,975.0 

                      ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย และการประมาณการ 

       หมายเหต:ุ ปี 2555 เป็นคา่ประมาณการ   ปี 2556 เป็นคา่พยากรณ์   
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สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

บริษัทฯ จําหนา่ยลกูไกพ่อ่แมพ่นัธุ์ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) และ

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ 

มีความใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลิตท่ีตํ่าเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

ในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัทฯ  คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

บริษัทฯ จัดจําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด และบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากัด 

(มหาชน) และลกูค้าอิสระทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งยงัคงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริษัทท่ีเลีย้งไก่เพ่ือการ

สง่ออกเป็นหลกั แต่เน่ืองจากบริษัทในกลุม่จีเอฟพีที ทําธุรกิจครบวงจร จึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขนักับบริษัทคู่แข่ง

มากนกั เน่ืองจากบริษัทขายลกูไก่ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นสว่นใหญ่ 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

บริษัทฯ จําหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั  สว่นลกูไก่พนัธุ์ไข่

จําหนา่ยให้กบับริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ โดยบริษัทฯ มีความ

ใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลิตท่ีตํ่าเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ

แขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

บริษัทฯ จําหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้ลกูค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกัน เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน สําหรับลกูไก่พนัธุ์ไข่ส่วนหนึ่งจําหนา่ยให้กบั บริษัท 

กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั อีกสว่นหนึง่จําหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าผู้ เลีย้งไกไ่ขท่ัว่ไป 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

บริษัทฯ จําหนา่ยให้กบัลกูค้า คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั,  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน)  และ 

ผู้ เลีย้งไก่ไขอิ่สระทัว่ไป 
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(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งยงัคงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริษัทท่ีเลีย้งไก่เพ่ือการ

สง่ออกเป็นหลกั แตเ่น่ืองจากบริษัทในกลุม่จีเอฟพีที ทําธุรกิจเกษตรครบวงจร จึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขนักบับริษัท

คูแ่ขง่มากนกั เน่ืองจากบริษัทฯ จําหนา่ยลกูไก่ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นสว่นใหญ่  
 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

บริษัทฯ จําหนา่ยไกเ่นือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทร่วมทนุของบริษัท

ใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์นัน้บริษัทฯ มีลกูค้าเพียง 2 รายซึ่งเป็น

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันัน้  ภาวะการแข่งขนัจึงไม่เกิดขึน้ และกลยทุธ์ท่ีสําคญัคือการท่ี บริษัทฯ มีความชํานาญ และมี

ประสบการณ์มาหลายสบิปี ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า แตอ่ยา่งไรก็ตาม   บริษัทฯ ได้มีความใสใ่จในเร่ืองของ

คณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติท่ีตํ่าเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัทฯ คือบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ บริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ โดยท่ีทัง้ 2 บริษัทรับซือ้ไก่เนือ้

ทัง้หมด ของบริษัทฯ ท่ีผลติได้ เพ่ือนําไปชําแหละและแปรรูปจําหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

บริษัทฯ จําหนา่ยในประเทศเพียงแหง่เดยีว โดยจําหนา่ยให้กบับริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัท จีเอฟพีที 

นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั 

 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ไมต้่องเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม เน่ืองจากจําหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่และ

บริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีสาํคญั 

นโยบายการตัง้ราคาขายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัปัจจยัของภาวะราคาเนือ้ไก่ในประเทศ แตเ่น่ืองจากเนือ้ไก่

ท่ีซือ้จากบริษัทใหญ่เพียงแหง่เดียว ทําให้บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทนุ รวมทัง้สามารถควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบ

ได้ โดยมีการเน้นกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัอย่างเข้มงวด  เน้นการ

พฒันาสินค้าท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอ อีกทัง้มีการพฒันาสินค้าใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของผู้บริโภคในปัจจบุนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคมาก

ยิ่งขึน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 
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ลกัษณะของลกูค้า แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1  ลกูค้าตลาดสด  

กลุม่ท่ี 2   ลกูค้าตา่งจงัหวดั 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ผู้บริโภคในประเทศทัว่ไป ท่ีนิยมรับประทานไส้กรอก  ผลติภณัฑ์แปรรูปอ่ืน และพอ่ค้าคนกลาง  

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั จดัจําหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัโดยจดัตัง้ศนูย์จําหน่ายหรือสาขา 

เช่น จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี นครสวรรค์ ลาํปาง ภเูก็ต เชียงใหม ่บรีุรัมย์ นครปฐม และ หาดใหญ่ เป็นต้น ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “จีเอฟฟดูส์” โดยท่ีผู้ซือ้จะเป็นพอ่ค้าคนกลาง และลกูค้าทัว่ไป 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอก ฯลฯ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากเนือ้สตัว์ ซึ่งนิยมบริโภคกนัมาก 

เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าโปรตีนสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการบริโภค ตลาดหลกัทัว่ไปจะเป็นตลาด

ภายในประเทศ อีกทัง้ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของ

ผู้บริโภค ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปส่งผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว จึงเกิดภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมสงูขึน้  

3. การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ  

สายธุรกิจชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

วตัถุดิบไก่เนือ้ทัง้หมดซือ้มาจากบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยท่ีบริษัทมี

โรงงานชําแหละไก่เพียง 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2555 บริษัทมีกําลงัการผลติเทา่กบั 148,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมธุรกิจชําแหละไก่นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมากนกั แตเ่น่ืองจากการชําแหละไก่จะ

มีของเสยีท่ีเหลอืจากกระบวนการผลติ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทําบอ่บําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อน

แล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง

รับผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ

บริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ

อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

บริษัทฯ ซือ้วตัถุดิบ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง โปรตีนจากพืชอ่ืน และส่วนผสมอาหารสตัว์ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติในประเทศและราคาเป็นสําคญั บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบท่ี

ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ เน่ืองจากผลผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น ข้าวโพด และกากถั่ว

เหลอืง เป็นต้น ทําให้ต้องพึง่พิงการนําเข้าจากตา่งประเทศ นอกจากนีย้งัมีข้อจํากดัในการจดัหาวตัถดุิบ อาทิ มาตรการการ

กําหนดโควต้า มาตรการด้านราคา และมาตรการด้านภาษี  
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ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสตัว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหารสตัว์

นํา้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกําลงัการผลิตรวมในปี 2555 

เทา่กบั 599,000 ตนั สว่นโรงงานผลติอาหารสตัว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้อยูท่ี่ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ มีกําลงัการผลติ 512,000 ตนั        

นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์  เพ่ือผลิตไขเ่ชือ้จําหน่ายให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั ในปี 2555 บริษัทมี

กําลงัการผลติรวมเทา่กบั 21 ล้านฟอง โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจอาหารสตัว์ อาจก่อให้เกิดฝุ่ นและกลิ่นท่ีเกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัย

ใกล้เคียงได้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัในข้อนีด้ีจึงได้มีมาตรการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วไปรบกวนบริเวณใกล้เคียง ในปีท่ี

ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาการร้องเรียนจากบริเวณใกล้เคียง ในส่วนของนํา้ท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์และส่วน

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไกพ่อ่แมพ่นัธ์ุนี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling 

System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยใน

การกําจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัทําบ่อ

บําบดันํา้เสยี เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีกอ่นแล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกั

และมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ี

บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย

สิง่แวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถงึมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ี

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

บริษัทฯ นําเข้าไก่ปู่ ยา่พนัธุ์จากตา่งประเทศ เพ่ือผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ โดยจําหน่ายให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย 

จํากัด และบริษัท  กรุงไทยอาหารสตัว์  จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการ

ผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธ์ุเทา่กบั 1,000,000 ตวั โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 4 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ

ทางการเกษตรท่ีดสีาํหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบ

ปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อ

การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจดักลิ่นอีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนใน

ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วค่อยปลอ่ยให้ไหล

ลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม 

โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมี

นโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

บริษัทฯ ซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั เพ่ือนํามาผลติลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 

ในสว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขน่ัน้ซือ้มาจากตา่งประเทศ เพ่ือนํามาผลติลกูไก่พนัธุ์ไข ่โดยมีฟาร์มไก่เนือ้จํานวน 5 ฟาร์ม และฟาร์ม

ไก่ไข ่จํานวน 1 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทัง้หมดตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัชลบรีุ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเท่ากบั 90 ล้านตวัในสว่น

ของลกูไก่เนือ้ สว่นลกูไก่ไข ่มีกําลงัการผลติเทา่กบั 5 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงฟักไขไ่ด้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทางการเกษตร

ท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่พันธ์ุ และสถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับ

อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการ

เจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจัดกลิ่นอีกด้วย มีการปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนใน

ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัทําบอ่บําบดันํา้เสยี เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหล

ลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม 

โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมี

นโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัทฯ ซือ้ลกูไก่เนือ้ ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั สว่นอาหารท่ีใช้

เลีย้งไก่ ซือ้มาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่นกนั คือบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบนับริษัทฯ มีฟาร์มเลีย้ง

ไก่ทัง้หมด 12 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ โดยมีกําลงัการผลติในปี 2555 เทา่กบั 73 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทาง

การเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ธุรกิจนีไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับอากาศ 

(Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ อีกทัง้ได้มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการ

เจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจัดกลิ่นอีกด้วย มีการปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนใน

ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสียเพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วค่อยปลอ่ยให้

ไหลลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ

สงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตร

ตอ่สิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมี

นโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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สายธุรกิจอาหารแปรรูป 

วตัถดุิบเนือ้ไก ่ซือ้จากบริษัทใหญ่ คือบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เพียงแหง่เดียว ดงันัน้จึงไมป่ระสบปัญหาการ

จดัหาวตัถดุิบ โรงงานผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปนีต้ัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2555 มีกําลงัการผลติเทา่กบั 6,600 

ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม แตเ่น่ืองจากการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป

จะมีของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดี

ก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง

รับผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ

บริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ

อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1. ทรัพย์สินที่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจทัง้หมดเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 และ 2554 มีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เทา่กบั 5,225 ล้านบาท และ 4,933 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.60 และร้อยละ 49.00 ของสินทรัพย์รวมท่ีปรากฏใน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
                     หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2555 ปี 2554 

  41. ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน       466       467 
  52. อาคาร สิง่ปลกูสร้างและสว่นปรับปรุง                 2,790                 2,655 
  63. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์       844      841 
  74. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้      162      157 
  85. เคร่ืองใช้สาํนกังาน       99      110 
  96. ยานพาหนะ       196       121 
  107. งานระหวา่งก่อสร้าง       668       582 
  11รวมมูลค่าสุทธิตามบัญช ี              5,225              4,933 

หมายเหต ุ:  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดจํานองท่ีดิน สิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรกบัสถาบนั

การเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัจํานวนรวม 1,501 ล้านบาท 

 นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าอาคารสํานกังานเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ และเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ทําฟาร์มเลีย้งสตัว์และ

อาคารพกัอาศยัของพนกังานจากผู้ให้เช่าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลาํดบั

ท่ี 
ประเภทการเช่า ผู้ให้เชา่ 

ระยะเวลาการเชา่ 

จํานวนปี วนัเร่ิมสญัญา วนัสิน้สดุสญัญา 

1. อาคารสาํนกังาน บจก.ป. เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3 1 สงิหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558 

2. ท่ีดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 20 1 สงิหาคม 2550 31 กรกฎาคม 2570 

3. ท่ีดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์ จี.พี. ฟาร์ม 20 1 ตลุาคม 2546 30 กนัยายน 2566 

4. ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 3 1 สงิหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558 

หมายเหต ุ: 1. สญัญาเช่าอาคารสํานกังานและท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสามารถต่ออาย ุ

สญัญาเช่าได้ภายใต้เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา 

                   2. สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือสร้างอาคารพกัอาศยัและฟาร์มเลีย้งไก่ท่ีมีระยะเวลาการเช่า 20 ปี และสามารถตอ่อายุ

สญัญาเช่าได้ภายใต้เง่ือนไขของแต่ละสญัญา หากไม่มีการต่ออายุสญัญาเช่า ผู้ เช่ายอมให้ถือว่าสิ่งปลกู

สร้าง อาคาร อุปกรณ์และส่วนควบท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าตกเป็น

กรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่าทัง้สิน้ 
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2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามงบการเงินรวม ได้แก่ ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ค่า License ระบบอินเตอร์เน็ต และ

อีเมล์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํานวน 7.99 ล้านบาท และ 7.80 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนดงักลา่วข้างต้นมีเง่ือนไขการใช้งานดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 ลขิสทิธ์ิการใช้งานโปรแกรมสาํเร็จรูป มีสญัญาบริการ (Maintenance Agreement : MA) ตอ่อายทุกุปี และมี

คา่ใช้จ่ายในกรณีมีโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีต้องอพัเกรด 
 2.2 ลขิสทิธ์ิการใช้งานระบบเก็บข้อมลูการใช้งานอินเตอร์เน็ต ไมกํ่าหนดวนัหมดอาย ุ

3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุตามงบการเงินรวม ได้แก่ ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน สว่นหนึ่งเป็นท่ีดินท่ีได้รับจาก

ลกูหนีก้ารค้าท่ีนํามาชําระแทนหนีท่ี้คงค้าง หากเป็นท่ีดินท่ีไมเ่หมาะในการขยายกิจการจะถือไว้เพ่ือรอการขายออกไป และ

อีกสว่นหนึง่เป็นท่ีดินท่ีซือ้มาเพ่ือเตรียมการขยายกิจการในอนาคต 

4. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสตัว์ ฟาร์ม

เลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์  ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ การชําแหละไก่ รวมทัง้การแปรรูปเนือ้ไก่ ซึ่งทําให้บริษัท

สามารถควบคมุคณุภาพ และควบคมุต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ นัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ

จะถือหุ้นอยูเ่พียงร้อยละ 49 แตบ่ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุการบริหารงานท่ีสาํคญั เช่น การจดัหาวตัถดุิบเนือ้ไก่และไก่เนือ้ 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ จําหนา่ยเนือ้ไก่ให้กบับริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้ จําหนา่ยไก่เนือ้ให้กบับริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั  
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

 

  ปัจจุบนัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งท่ีมี

ความสําคัญช่วยให้บริษัทฯ สามารถอยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้มีการติดตาม

สถานการณ์และปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง รวมทัง้ได้ทําการประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อ

บริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่งตา่งๆ เหลา่นัน้  ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ 

จึงมีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมกีลไกการบริหารงานสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมการรับมือไว้รอบด้านเป็นการลว่งหน้า

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดํารงอยูไ่ด้ตลอดไป  

ในการบริหารจดัการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดําเนินตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework  

โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน

พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้  เพ่ือให้ความเสี่ยงเหล่านัน้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Risk 

Appetite)  และได้กําหนดให้ทกุหนว่ยงาน  ในฐานะเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและบริหาร

ความเสีย่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเสีย่งอนัอาจจะเกิดขึน้ได้กบับริษัทฯ ซึง่หากเกิดขึน้

อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงิน ทําให้ไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/

หรืออาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ  และอาจมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ซึ่งไม่

อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสี่ยงท่ีพิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยตรงท่ีบริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้อาจมี

ผลกระทบตอ่บริษัทฯ นัน้ สามารถสรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้

 

1. ความเสี่ยงด้านการดาํเนินงาน 

1.1 การเกดิโรคระบาดในสัตว์ 

 การดําเนินธุรกิจการเลีย้งสตัว์นัน้ ในภาพรวมอาจจะได้รับผลกระทบ หากเกิดโรคระบาดในสตัว์ ถึงแม้วา่โรคระบาด

ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสตัว์ ส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเช่ือมัน่ในความ

ปลอดภัยของการบริโภคเนือ้สตัว์ ทําให้มีการบริโภคลดลงได้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกท่ีระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็สง่ผล

กระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีจะหลกีเลีย่งการบริโภคเนือ้ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรง

ยงัอาจสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถึงการค้าขายระหวา่งประเทศและการสง่ออกสนิค้ายงัถกูจํากดัอีกด้วย 

 การบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดแูล และเฝ้าระวงัการเกิดโรคระบาดในสตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มีการบริหาร

ความเสีย่งโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย้งไก่ท่ีทนัสมยัโรงเรือนเป็นระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling 

System) ใช้นโยบายและวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์และความเป็นอยูท่ี่ดีของสตัว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารการ

จดัการ ระบบสขุาภิบาล และ การดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานสขุอนามยัของฟาร์ม อีกทัง้มีมาตรการดแูลป้องกนัไมใ่ห้เกิด

โรคระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่   ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการ

ปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ สถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  นอกจากนี ้ ยงัได้มีการพฒันา
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บคุลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการระบาดของโรคให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มีการประเมินหาปัจจยั

เสีย่งของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการจดัทําการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคระบาดไมใ่ห้

เกิดการแพร่กระจาย 

 แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดงักลา่วลงได้จากมาตรฐานการผลิต  แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่ง

เป็นผลกระทบต่ออตุสาหกรรมในภาพรวม และสง่ผลกระทบต่อเน่ืองถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ

ด้วยเช่นกัน สําหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกท่ีผ่านมานัน้ ปัจจุบนัสถานการณ์ดงักล่าวได้คลี่คลายจน

กลบัมาสูภ่าวะเกือบเป็นปกติ  และสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้ เว้นแต่ประเทศผู้ นําเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น ยงัไม่อนญุาตให้

นําเข้าสนิค้าเนือ้สตัว์ปีกท่ียงัไมไ่ด้แปรรูปเป็นสนิค้าปรุงสกุ   

1.2  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ 

 ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัของการผลิตอาหารสตัว์ท่ีเป็นสินค้า

โภคภณัฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลอืง ปลาป่น ซึง่ราคาจะเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตใน

แตล่ะช่วงและฤดกูาล ประกอบกบัถกูกําหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ

อปุสงค์ของวตัถดุิบเหลา่นี ้นอกจากความต้องการใช้เพ่ือการผลิตอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถึงความต้องการนําวตัถดุิบบาง

ประเภทไปใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ตลอดจนการเก็งกําไรในตลาดซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจยัต่างๆ 

เหลา่นีอ้าจสง่ผลตอ่ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ในด้านอปุทานของวตัถดุิบเหลา่นีม้ีความผนัแปรไปตามสภาวะอากาศ

ท่ีแปรปรวน หรือภยัธรรมชาติท่ีอาจทําให้ผลผลติไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่สิง่เหลา่นีอ้ยูเ่หนือความควบคมุและคาดหมาย

ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความเสีย่งท่ีราคาของวตัถดุบิอาจมีความผนัผวน ซึง่หากราคามีการปรับตวัสงูขึน้จากท่ีบริษัทฯ 

ประมาณการไว้ ก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลติทัง้อาหารสตัว์และเนือ้ไก่ท่ีสงูขึน้  

 การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ บริหารความเสีย่งด้วยการมีหนว่ยงานกลางท่ีมีความชํานาญในการจดัซือ้วตัถดุิบเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ เพ่ือทํา

การติดตามขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิด รวมทัง้จดัหาแหลง่วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ และสรรหาวตัถดุิบให้มีปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ บริษัทฯได้จัดสร้างสถานท่ีจัดเก็บวตัถุดิบท่ีได้มาตรฐานและมีขนาดใหญ่

เพียงพอในการจดัเก็บวตัถดุิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีท่ีมีการคาดการณ์ว่าราคาวตัถดุิบมีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้ใน

อนาคต  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีหนว่ยงานวิจยัในการจดัหาวตัถดุิบทดแทนท่ีมีคณุภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการ

ใช้อนพุนัธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ  สําหรับราคา

อาหารสตัว์นัน้ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสตัว์ ให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ีเพ่ิมขึน้ได้ 

โดยการขออนุมัติการปรับขึน้ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสินค้าท่ีหน่วยงานของรัฐควบคุมราคา

จําหนา่ย ทําให้การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ไมเ่ทา่กบัการเพ่ิมขึน้ของราคาวตัถดุิบในบางครัง้ 

1.3 ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวติ และเนือ้สัตว์ 

ธุรกิจการเลีย้งสตัว์ของบริษัทฯ ซึ่งมีสินค้าหลกั คือ ลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 

โดยราคาของสินค้าเหล่านี ้ถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อ   

อปุสงค์ประกอบด้วยกําลงัซือ้  ความเช่ือมัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดกูาล ซึง่หากปริมาณผลผลติมีมากเกินกวา่อปุสงค์

ของสนิค้านัน้ ก็อาจทําให้ราคาปรับตวัลดลงตํ่ากวา่ราคาท่ีคาดการณ์ไว้และกระทบตอ่อตัรากําไรของบริษัทฯ 
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ด้วยการกระจายประเภท

ของผลติภณัฑ์เนือ้ไก่เป็นหลายประเภท เพ่ือเพ่ิมมลูค่าในตวัสินค้าให้มีความหลากหลาย และเพ่ือเป็นทางเลือกหลายทาง 

แต่อย่างไรก็ตาม   สําหรับราคาลกูไก่มีชีวิต  เนือ้ไก่ และชิน้สว่นไก่  ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคมุและคาดหมายของ

บริษัทฯ ได้ 

1.4 ความผันผวนของราคานํา้มันเชือ้เพลิง 

 ในช่วงท่ีผา่นมา ราคานํา้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนอยา่งมาก ซึง่ยากท่ีจะหลกีเลีย่งผลกระทบจากภาวะความ

ผนัผวนของราคานํา้มนัในตลาดโลก จากความผนัผวนดงักลา่ว สง่ผลให้ต้นทนุการผลติ และต้นทนุการขนสง่ต้องปรับตวั

สงูขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ บริหารความเสีย่งจากความผนัผวนของราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ ด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทยอ่ย มีโรงงาน

อาหารสตัว์ 1 แหง่ ท่ี อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุซึง่จะทําให้ต้นทนุการขนสง่ของกลุม่บริษัทฯ ลดลง เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ สามารถ

ลดระยะทางการขนสง่อาหารไก่จากโรงงานอาหารสตัว์จากเดิมท่ี อ.บางปลากด จ.สมทุรปราการ ไปยงัฟาร์มเลีย้งไก่ของ

กลุม่บริษัทฯ ท่ีจงัหวดัชลบรีุได้  

 1.5 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร 

ปัจจุบนัผู้บริโภคได้ให้ความสําคญัในเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั ของสินค้าเนือ้ไก่และสินค้าปรุงสกุมากขึน้ 

ดงันัน้การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคต่อคณุภาพและความปลอดภยัของ

สนิค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสีย่งท่ีมีสนิค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปือ้น  ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ตลอดทัง้กระบวนการผลิต 

และทัง้ท่ีเกิดจากวตัถดุิบอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนสง่ หรือระบบการจดัเก็บสนิค้า จนถึงผู้บริโภค 

ดงันัน้ บริษัทฯ จําเป็นอยา่งยิ่งต้องจดัให้มีกระบวนการทํางานท่ีมัน่ใจได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทจะได้บริโภคสินค้าท่ีมี

ความสด สะอาด และปลอดภยั 

การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือลดความเสี่ยงในเร่ืองผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร บริษัทฯ ให้

ความสําคัญอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตท่ีต้องได้มาตรฐานสากล มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ และ

รับประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ในการผลติทกุขัน้ตอน โดยทําการควบคมุคณุภาพสินค้าตัง้แต่การเลือกวตัถดุิบ

ท่ีมาใช้ในการผลิต การตรวจรับวตัถดุิบ กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนสง่ จนถึงการ

จดัเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้มีการจดัการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

หรือการเรียกคืนสนิค้า (Product Recall) ในกรณีท่ีจําเป็นอยา่งรวดเร็ว เพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภค  อีกทัง้ตอบสนอง

ผู้บริโภคและลกูค้าให้เกิดความเช่ือมัน่ในคณุภาพสนิค้าของบริษัทฯ 

1.6 การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 

ในสงัคมปัจจบุนัพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การพฒันาผลติภณัฑ์ของ

บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องศกึษาและทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค(Consumer  Behavior) ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นอย่างดี   เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึง

ตอบสนองความต้องการ(Need) ของผู้บริโภคให้มากท่ีสดุ และการสร้างความพงึพอใจ  ( Satisfaction )  แก่ผู้บริโภค 
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การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ บริโภคทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดความ

หลากหลาย  รวมถึงการวางแผนด้านการตลาด  เพ่ือเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการ

อีกทัง้สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ 

 บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  โดยกลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อย

ละ 60 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่ทําให้กลุม่ศิริมงคลเกษมสามารถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ได้เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึง

ไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้ให้คําชีแ้จงกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกับเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงั 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส ยตุิธรรมโดยท่ีผู้มีอํานาจบริหาร

จดัการธุรกิจนัน้ๆ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและผลการกระทําของตนตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัททกุราย รวมถึงผู้ ถือ

หุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน  

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.1  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ทัง้ท่ีเป็นการส่งออกและการนําเข้า ดังนัน้บริษัทฯ อาจได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในสว่นของการสง่ออก หากเงินบาทแข็งค่าขึน้

ย่อมสง่ผลต่อรายได้ท่ีได้รับเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทลดลง สาํหรับในสว่นการนําเข้าวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ 

หากเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนวตัถุดิบเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทสงูขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัมีการนําเข้า

เคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์บางสว่นจากตา่งประเทศ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้มีการบริหารจดัการความเสีย่งโดยใช้เคร่ืองมอืทางการเงิน โดยมีนโยบายทําสญัญาซือ้ขาย

เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าไว้กบัสถาบนัการเงินหลายแหง่สาํหรับรายการค้าท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ เพ่ือคุ้มครองความ

เสีย่งด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และยงัทําให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทนุท่ีแน่นอน ช่วยให้การ

กําหนดราคาขายมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ และเป็นหลกัประกนัได้ในระดบัหนึ่งว่าบริษัทฯ จะมีกําไรตามท่ีตัง้ไว้ อย่างไรก็ตาม 

การทําสญัญาดงักลา่วไม่ได้ประกนัว่าบริษัทฯ จะสามารถจดัการกบัอตัราแลกเปลี่ยนได้ในอตัราท่ีดีกว่าตลาด เน่ืองจาก

อตัราแลกเปลีย่นนัน้เป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งแมน่ยําขณะท่ีทําสญัญา 

  3.2  ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ 
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอตัราดอกเบีย้อย่าง

ใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ด้วยการใช้อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

เพ่ือให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินท่ีเหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนัน้ 

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

   การกีดกนัทางการค้าระหวา่งประเทศ  บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจสง่ออกไปยงัหลายประเทศ ปัจจุบนัแม้การกีดกนั

ทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบกําแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้

นําเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใช่ภาษีเกิดขึน้  เช่น  การกําหนดโควต้า การเพ่ิมมาตรการด้าน

สขุอนามยั รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานการนําเข้าให้สงูขึน้ การท่ีจะเปิดตลาดใหมห่รือขยายตลาดไปยงัประเทศอ่ืน อาจไม่

สามารถกระทําได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เน่ืองจากแตล่ะประเทศมีนโยบายปกป้องอตุสาหกรรมการปศสุตัว์

ของแต่ละประเทศไว้  การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดงักลา่ว อาจมีผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต ยอดขายและความสามารถใน

การทํากําไรในอนาคตของบริษัทฯ ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยัสําคญั อีกทัง้ยงัสง่ผลกระทบต่อความสามารถใน

การแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการสง่ออกโดยรวม  

การบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือลดความเสี่ยงในเร่ืองการกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของ

กฎระเบียบการค้าระหวา่งประเทศ เพ่ือให้มีข้อมลูและข่าวสารท่ีทนัต่อเหตกุารณ์ อนัจะได้นํามาศึกษาและพฒันากลยทุธ์

ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎระเบียบต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกนัทางการค้าเป็นความเสี่ยงท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึน้เมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินงานอาจจะไม่สามารถ

ดําเนินการได้อยา่งครอบคลมุ 
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10. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีการตกลงเข้าทํารายการระหว่างกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจเข้าทํารายการระหว่าง

กนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการสามารถทําธุรกรรมดงักลา่ว ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการ

ท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาท่ียตุิธรรม เหมาะสม เสมอืนการทํารายการ

กบับคุคลภายนอก   

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกันนัน้ บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตัิเช่นกันกับการทํารายการอ่ืน ๆ 

ทัว่ไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนมุตัิตามวงเงินท่ีกําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ี

เป็นผู้สอบทาน การทํารายการระหวา่งกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็น

ประจําทุกไตรมาส เพ่ือขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็น

สาํคญั ซึง่มีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ ในปี 2555 นัน้ เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขและราคาท่ียตุิธรรมเหมาะสม 

ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทํารายการ ทัง้นี ้สาํหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายการระหวา่งกนั โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานแล้วและมีความเห็นวา่รายการระหว่าง

กนั เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเง่ือนไขตา่งๆ ปกติของธุรกิจ  

การทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและ

ปฏิบตัิตามกฏข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานกํากบัดแูลอ่ืนในเร่ืองรายการระหว่างกนัอย่าง

เคร่งครัด และคํานงึถึงความสมเหตสุมผล ความเหมาะสม ในเง่ือนไขทางการค้า  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  
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ได้รับการดแูลผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  แตอ่ย่างไรก็ตาม การทํา

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 

บริษัทที่เก่ียวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สาํหรับงวดสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สาํหรับงวดสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2554 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ของการทาํรายการ / 

เงื่อนไขการกาํหนดราคา 
งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์  

    จํากดั / ผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 

2. คา่เชา่ 

3. คา่ใช้จา่ย 

- 

6.65 

2.39 

6.72 

14.42 

71.89 

- 

6.36 

2.05 

0.01 

13.79 

59.66 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่

สํานกังาน กําหนดราคา 

โดยผู้ประเมินอิสระ 

 

2. บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 

    จํากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 

 

1.02 2.52 1.02 2.52 เป็นบริษัทที่ให้บริการ 

เชา่ฟาร์ม กําหนดราคา 

โดยตามสญัญาที่ตกลง 

 

3. บริษัท พานาแลบ จํากดั 

 / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 

2. คา่เชา่ 

3. คา่ใช้จา่ย 

- 

- 

- 

0.13 

0.12 

0.02 

- 

- 

- 

0.28 

0.16 

0.02 

เป็นบริษัททีข่ายยาพืช 

กําหนดราคาตามราคาตลาด 

4. บริษัท พี.เว็ต. จํากดั 

/ มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ขาย 

2. รายได้อ่ืน 

3. คา่ใช้จา่ย 

- 

- 

- 

0.44 

0.02 

- 

- 

- 

- 

0.67 

- 

0.02 

เป็นบริษัททีข่ายยาสตัว์ 

กําหนดราคาตามราคาตลาด 

5. บริษัท ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม  

    จํากดั / มีผู้บริหาร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 

 

- 0.48 - 0.48 เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่ดิน 

เพ่ือทําฟาร์มเลีย้งไก่ กําหนด

ราคาโดยตามสญัญาทีต่กลง 

 

6. บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

    จํากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ซือ้ 

 

- 3,022.79 - 2,388.69 เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ด้านการจดัหาวตัถดุบิ

ข้าวโพดในการผลติอาหาร

สตัว์ กําหนดราคาตามราคา

ตลาด 

7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ 

    จํากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

 

1. รายได้อ่ืน 

2. คา่เชา่ 

3. คา่ใช้จา่ย 

1.28 

0.34 

0.85 

1.28 

0.34 

0.85 

0.52 

0.33 

0.84 

0.52 

0.33 

0.84 

เป็นบริษัทที่ให้บริการ 

เชา่ที่พกั กําหนดราคาโดย

ราคาตลาด 

 

8. Nichirei Food Inc. 

    / บริษัทเก่ียวข้องโดยเป็นผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทร่วม 

1. ขาย 

2. รายได้อ่ืน 

3. คา่ใช้จา่ย 

683.72 

0.27 

0.05 

683.72 

0.27 

0.05 

393.92 

1.30 

2.32 

393.92 

1.30 

2.32 

เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย

ทางบริษัทเป็นผู้ขายสนิค้า 

เนือ้ไก่ กําหนดราคาโดยราคา

ตลาด 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

  

 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สาํหรับงวดสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน

สาํหรับงวดสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2554 

(ล้านบาท) 

 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ของการทาํรายการ / 

 เงื่อนไขการกาํหนดราคา 
งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

 9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. 

/ บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม

โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัท

ร่วม 

1. ขาย 317.78 317.78 210.23 210.23 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย

ทางบริษัทเป็นผู้ขายสนิค้า 

เนือ้ไก่ กําหนดราคาโดยราคา

ตลาด 

 

10. บริษัท สรุพลฟู้ ดส์ จํากดั  

      (มหาชน) / บริษัทที่เก่ียวข้องกบั

บริษัทร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของ 

บจ.สรุพลนิชิเร ฟู้ ดส์ 

1. ขาย 4.64 4.64 5.46 5.46 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย

ทางบริษัทเป็นผู้ขายสนิค้า 

เนือ้ไก่ กําหนดราคาโดยราคา

ตลาด 

 

11. บริษัท สรุพลนิชิเร ฟู้ ดส์ จํากดั / 

บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม 

โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกบับริษัท

ร่วม 

1. ขาย 654.35 654.35 794.64 794.64 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย

ทางบริษัทเป็นผู้ขายสนิค้า 

เนือ้ไก่ กําหนดราคาโดยราคา

ตลาด 

 

 

12. บคุคลที่เก่ียวข้องกนั / กรรมการ

และผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่มีความ

เก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ ถือหุ้น 

1. ดอกเบีย้จา่ย 41.65 113.45 41.53 117.06 ตามรายงานประชมุวิสามญั

ครัง้ที่ 1/2552 เม่ือวนัที่  

29 มกราคม 2552 มีมติ

อนมุตัิให้บริษัทฯและบริษัท

ยอ่ย 

 รับความชว่ยเหลือทางด้าน

การเงินจากบคุคลที่เก่ียวข้อง

เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งให้กบั

บริษัทฯวงเงินกู้ยืมไมเ่กิน 

2,000 ล้านบาท อตัรา

ดอกเบีย้ 

ไมเ่กินร้อยละ 6 ตอ่ปี 

 

รายละเอียดโปรดพิจารณาตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 30. รายการธุรกิจกบักิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

 

 

(ตอ่) 
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