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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2524 เร่ิมประกอบธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออก โดยมีผู้ ถือ
หุ้นหลกั คือ กลุม่ครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบนั  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(“กลุม่บริษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้านการเกษตร ปศสุตัว์ และอตุสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนือ้ไก่แบบครบ
วงจร ได้แก่ กลุม่ธุรกิจอาหารสตัว์ กลุม่ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ และกลุม่ธุรกิจการผลติอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่  

 

นโยบายธุรกิจ 

จีเอฟพีที ด าเนินธุรกิจการผลติเนือ้ไก่แปรรูปและผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มุ่งเน้นการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้ามีคณุภาพดี มีความปลอดภยัด้านอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลบัทัง้

ระบบหว่งโซอ่าหารตัง้แต่อาหารสตัว์จนถึงผู้บริโภค อีกทัง้ใสใ่จและรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม  
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์ธุรกิจ 

จีเอฟพีที มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก  

 

พันธกิจ 

จีเอฟพีที ด าเนินธุรกิจการผลติเนือ้ไก่แปรรูปและผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยยดึถือพนัธกิจที่สร้างขึน้ จาก

รากฐานความใสใ่จเพื่อก้าวสูค่วามเป็นเลศิด้านการผลติอาหาร โดยมีการก าหนดกลยทุธ์เพื่อการด าเนินงานให้บรรุลุ

ภารกิจที่ตัง้ไว้ ดงันี ้

1. คุณภาพอาหาร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์สูม่าตรฐานสากล 

กลยุทธ์ : คดัสรรวตัถดุิบชัน้เยี่ยมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์อาหารที ่
       มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ความปลอดภยัอาหาร : เช่ือมัน่ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

กลยุทธ์ : เต็มเป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั ทกุผลติภณัฑ์จึงปลอดภยั 
       ก่อนสง่ถึงมือผู้บริโภค 

3. นวัตกรรมอาหาร : พฒันาผลติภณัฑ์ใหมด้่วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

กลยุทธ์ : วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยูเ่สมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อขยายธุรกิจให้ 
       เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ : สง่เสริมศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ 

กลยุทธ์ : สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหนว่ยงานสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ สร้างความมัน่คง 
       ระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต เพื่อยกระดบัองค์กรสูม่าตรฐานสากล 

5. ความพึงพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าเพื่อความพงึพอใจสงูสดุ 

กลยุทธ์ : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้า ควบคูก่ารน าเสนอผลติภณัฑ์ ท่ีได้คณุภาพมาตรฐานสากล  
       บนพืน้ฐานของราคาที่เป็นธรรม 

6. พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยนื : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 

กลยุทธ์ : สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด าเนินธรุกิจ 
       ร่วมกนัในระยะยาว 

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตส านกึที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ : ปลกูฝังจิตส านกึที่ดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รักษาดลุยภาพและประโยชน์ 
       ทางเศรษฐกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจหลกัในด้านการผลิตและจ าหน่ายไก่สดช าแหละแช่แข็งและแปรรูปทัง้ภายในประเทศ

และตา่งประเทศ  

2524 : จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ (ไทย) จ ากดั” โดยมีผู้ ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ 
 1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั  (ประเทศไทย)               ถือหุ้นในสดัสว่น 51% 
 2. บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ จ ากดั  (ประเทศนิวซีแลนด์)         ถือหุ้นในสดัสว่น 34% 
 3. บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศลกัเซ็มเบอร์ก)    ถือหุ้นในสดัสว่น 15% 

2528 : ผู้ ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ ากดั และ บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ได้ 
ถอนทนุออกไป โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่เครือ ป.เจริญพนัธ์ รับซือ้หุ้นไว้ทัง้หมด 

2530 : ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 77.7 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มก าลงัการผลติใน
การช าแหละไก่ 6,000 ตวัตอ่ชัว่โมง 

2532 : ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมท าให้มีก าลงัการ
ผลติในการช าแหละไก่ 7,200 ตวัตอ่ชัว่โมง 

              : ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท ป.เจริญพนัธ์โพลทรีย์ จ ากัด” ในเดือนตลุาคม และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากดั” ในเดือนธนัวาคม 

2533     : ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท เพื่อลงทนุซือ้หุ้น 99.99% ในบริษัทย่อย 2 
แหง่ เพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ คือ 

  1. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ เพื่อผลิตและจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์ไข่
และลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 

2. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

2534 : ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจในการผลิตและจ าหน่าย 
ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

              : ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

              : ได้ซือ้หุ้น 65% ในบริษัทยอ่ยอีกแหง่หนึง่ คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึง่ด าเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 

2535 : เร่ิมเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาท ทนุเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 
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2536 : ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์
อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริษัท คีย์สโตน ฟู้ ด คอร์ปอเรชั่น (อเมริกา) จ ากัด ซึ่งถือหุ้นใน
สดัสว่น    51% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด มีทนุจดทะเบียน และเรียกช าระแล้ว 
100 ล้านบาท 

2537    :  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจ ากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 

             : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจ ากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 

2541    :  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2543    :  ได้ท าการเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

2545    :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 65% เป็น 96.5% 

2546    :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 626.91
ล้านบาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท 

             :  ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัทยอ่ยอีก 1 แหง่ คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 

2551    :  ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไก่แปรรูปและไก่
สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วน 51% โดย 
บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,170 ล้านบาท 

2553    :  แปลงคา่หุ้นท่ีตราไว้จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทนุจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400
ล้านบาท แตจ่ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้จากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น 

2554    :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 96.5% เป็น 97.85% 

2555    :  ได้ท าการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ โดยเพิ่มทนุในสดัสว่นเดิม 
49% จ านวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว ดงันี ้

  - เดือนพฤษภาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,170 ล้านบาท เป็น 1,514 ล้านบาท(GFPT เพิ่มทนุ 168.56 ล้าน
บาท) 

  - เดือนธันวาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,514 ล้านบาท เป็น 3,014 ล้านบาท(GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้าน
บาท) 

             :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.85% เป็น 97.86% 

2556    :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.86% เป็น 97.87% 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 
2537  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทนุเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่
ของกลุม่ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การช าแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ชิน้สว่น
ไก่สดและผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลพลอยได้จากการช าแหละไก่ จ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ
บริษัทฯ และของลกูค้า โดยจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในปี 2556 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้
ไก่สงูสดุที่ 124,600 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 24,000 ตนัต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท จะครอบคลมุตัง้แต่ สายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ สายธุรกิจฟาร์ม
เลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ สายธุรกิจจ าหนา่ยลกูไก่ สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้
ไก่ และสายธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

การด าเนินธุรกิจของทัง้กลุม่บริษัท เป็นลกัษณะการด าเนินงานตามนโยบาย แบบต่อเนื่องครบวงจร โดยเร่ิมต้น
ตัง้แต ่การลงทนุ 97.87% ในบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท 
บริษัท KT ด าเนินธุรกิจผลติอาหารสตัว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท KT คืออาหารสตัว์
บกและอาหารสตัว์น า้ บริษัท KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบับริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท 
FKT และบริษัท GP ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ บริษัท KT จ าหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป ในปี 
2556 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 1,111,000 ตนั โดยแบง่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหาร
สตัว์น า้ 2 โรง ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ มีก าลงัการผลติรวม 599,000 ตนัต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนือ้ 1 
โรง ตัง้อยูท่ี่ จงัหวดัชลบรีุ มีก าลงัการผลิตรวม 512,000 ตนัต่อปี นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ ผลิตไข่เชือ้เพื่อ
จ าหนา่ยให้กบับริษัท FKT ในปี 2556 มีก าลงัการผลติรวมเทา่กบั 21 ล้านฟองตอ่ปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตัง้อยู่ที่
จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“บริษัท GP”) โดยมีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท 
GP ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้เพื่อจ าหน่ายให้กบับริษัท FKT, บริษัท KT และผู้ เลีย้งไก่
พอ่แมพ่นัธุ์ทัว่ไป ในปี 2556 บริษัท GP มีก าลงัการผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เทา่กบั 1,100,000 ตวัต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 
ฟาร์มซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท 
บริษัท FKT ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติลกูไก่พนัธุ์เนือ้จ าหนา่ยให้กบับริษัท MKS ทัง้หมด สว่นลกูไก่พ่อ
แม่พนัธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลีย้งและผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่ จ าหน่ายให้กบั บริษัท KT และผู้
เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข ่ในปี 2556 บริษัท FKT มีก าลงัการผลติส าหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 92 ล้านตวั
ตอ่ปี สว่นก าลงัการผลติลกูไก่พนัธุ์ไขเ่ทา่กบั 3 ล้านตวัต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้จ านวน 5 ฟาร์ม และฟาร์ม
เลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขจ่ านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  
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บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“บริษัท MKS”) โดยมีทนุจดทะเบียน 550 ล้านบาท 
บริษัท MKS ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้โดยรับซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบริษัท  FKT น ามาเลีย้งเองจนอายคุรบ 41 ถึง 
43 วนั แล้วจ าหนา่ยไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ในปี 2556 บริษัท MKS มีก าลงัการผลติไก่
เนือ้รวมเท่ากบั 73 ล้านตวัต่อปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 12 ฟาร์ม ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับลกูไก่เนือ้ที่เกิน
ก าลงัการผลติจะจดัจ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งอิสระภายนอก 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั (“บริษัท GFF”) โดยมีทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัท 
GFF ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ 
และผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ  ซึง่จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟูดส์” โดยจ าหน่ายผ่านศนูย์จ าหน่าย ตลาดสด 
และตลาดพอ่ค้าคนกลาง ในปี 2556 บริษัท GFF มีก าลงัการผลติรวมเทา่กบั 9,000 ตนัตอ่ปี โดยมีโรงงานอยู ่1 แหง่ ตัง้อยู่
ที่จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท McKey”) โดยมีทนุจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท  McKey ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสง่ออกไปตา่งประเทศ 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีก าลงัผลติรวมเท่ากบั 25,000 ตนัตอ่ปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ ส าหรับ    
ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

            บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท GFN”) โดยมีทนุจดทะเบียน 3,014 
ล้านบาท บริษัท GFN ด าเนินธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เพื่อจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มี
ก าลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 81,600 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 26,000 ตนัต่อปี มีโรงงานอยู ่       
1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงนิรวม 

รายได้แตล่ะสายธุรกิจ 
 

ด าเนินการ 
โดย 

% ของ 
การถือ
หุ้น 

2556 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

2555 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

2554 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

ช าแหละไก่/แปรรูป 
GFPT  7,035.44  40.83  5,803.86  37.26  6,101.15  42.60  

McKey, GFN 49.00 220.72 1.28 (74.39) (0.48) (111.29) (0.78) 
อาหารสตัว์ KT 97.87 4,817.96  27.96  5,294.03  33.99  4,838.82  33.79  
ฟาร์มเลีย้งสตัว์และ
จ าหน่ายลกูไก ่

FKT, GP, MKS, 
KT 

99.99 
97.87 

4,004.94  23.24  3,664.25  23.52  2,812.83  19.64  

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 840.69  4.88  607.67  3.90  456.75  3.19  
รายได้อ่ืน   311.65 1.81 281.13 1.81 222.96 1.56 

รวม   17,231.40  100.00  15,576.55  100.00  14,321.22  100.00  
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 
สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สด และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการช าแหละไก่ 
โดย มีช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามล าดบั 
สภาวะการแขง่ขนั  ทางการตลาดของธุรกิจนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

1)  ตลาดภายในประเทศ 
คูแ่ขง่ขนัของบริษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบเนื่องจากบริษัทฯ ท า

ธุรกิจครบวงจร คือตัง้แต่ผลิตอาหารสตัว์ เลีย้งไก่ ช าแหละไก่ และแปรรูปสินค้า ท าให้สามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2)  ตลาดตา่งประเทศ  
คูแ่ขง่ขนัของบริษัทฯ คือผู้ผลติเนือ้ไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน ประเทศไทยจดัเป็นหนึ่ง

ในผู้ผลติเนือ้ไก่รายใหญ่รายหนึง่ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ได้ โดยที่มลูค่าการสง่ออกสว่นใหญ่
จะเป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุในช่วงต้นปี และสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้ในช่วงปลายปี เนื่องจากตลาดสหภาพ
ยโุรปเพิ่งจะอนญุาตให้มีการน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลงัจากที่ประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของ
โรคไข้หวดันกได้ 
การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 
           วตัถดุิบหลกัส าคญัที่ใช้คือไก่เนือ้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เลีย้งไก่เนือ้ ในปี 2556 มียอดสัง่ซือ้เป็นจ านวน 4,200 ล้านบาท บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายเดียว เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
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สทิธิประโยชน์ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 4 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    

โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ   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 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจักรตามที่อนุมัติ และให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

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

1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนือ้ไก ่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
สายธุรกิจอาหารสตัว์ ด าเนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ คือ 

อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ บริษัทฯ จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
จ ากัด, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทั่วไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ 
จ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป สภาวะการแข่งขนัธุรกิจอาหารสตัว์นี ้ไม่ค่อยรุนแรงมากนกั เนื่องจากร้อยละ 57 ขาย
ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั  ส่วนร้อยละ 43 ขายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อิสระทัว่ไป บริษัทฯ มีจุดแข็งที่ส าคญัคือ เป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารสตัว์มานานมากกวา่ 20 ปี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ได้จดัให้มี
นกัวิชาการคอยให้ค าปรึกษา ดแูล การเลีย้งสตัว์ ซึง่ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยงัมี
ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยเลีย้งในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์
ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลติไขเ่ชือ้ขายให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั 
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
 ในสว่นของอาหารสตัว์ บริษัทฯ พึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท 
ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด และในสว่นของไข่เชือ้ บริษัทฯ พึ่งพาลกูค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท 
ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั  โดยในปี 2556 มียอดจ าหน่ายอาหารไก่เป็นจ านวนเงิน 6,320 ล้านบาท และยอดจ าหน่ายไข่เชือ้          
เป็นจ านวนเงิน 185 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวน
น้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  ในกิจการผลิตไข่ไก่เชือ้  

จ านวน 1 ฉบบั และในกิจการผลิตอาหารสตัว์หรือส่วนผสมอาหารสตัว์ จ านวน 2 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 
วรรค 3, 31 วรรค 4 , 34 และ 37 สทิธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิ และ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
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ของเงินลงทุน ไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 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 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ 

 ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะการเลีย้งได้ 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

ธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ด าเนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากต่างประเทศและ
น ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบ
การให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้แล้วจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ให้กบั บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 
จ ากัด, บริษัท  กรุงไทยอาหารสตัว์  จ ากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยในกลุม่จีเอฟพีที ซึ่งท าธุรกิจ
ครบวงจร ท าให้บริษัทฯ ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่  
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยมียอดซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ในปี 2555 เป็นจ านวน 116 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันและมี
ผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในกิจการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ประเภท 
1.4  กิจการขยายพนัธุ์สตัว์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุและได้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการ
ลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การ
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ที่ดนิและทนุหมนุเวยีนมกี าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตาม
รายละเอียดดงันี ้

 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

 

2. ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ด าเนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั โดยซือ้ลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์เนือ้จากฟาร์มไก่

ปู่ ยา่พนัธุ์จาก บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่จากต่างประเทศ และน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ 
เพื่อผลติลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่ แล้วจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ทัง้หมดให้กบั บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั สว่น



               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                                                                         ส่วนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

หน้า 12  

 

ลกูไก่พนัธุ์ไขจ่ าหนา่ยให้กบั บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไป
ที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยใน
กลุม่จีเอฟพีที ซึง่ท าธุรกิจเกษตร  ครบวงจร ท าให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ 
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั และบริษัท กรุงไทยอาหาร
สตัว์ จ ากดั (มหาชน) โดยในปี 2556 มียอดจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์ไข่เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่เป็นจ านวน 905 ล้านบาท บริษัทฯ
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็น
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
สทิธิประโยชน์ 

 บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตลกูไก่  ประเภท 1.5  
กิจการขยายพนัธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์ จ านวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสทุธิรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8  ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ์ 2553  ผลิตลกูไก ่ ยงัไมมี่รายได้ - 

1591(2)/2553 8 มิถนุายน 2553  ผลิตลกูไก ่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 

 
3. ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ด าเนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ คือ ไก่เนือ้ โดย

มีวตัถดุิบหลกัคือลกูไก่พนัธุ์เนือ้ ซือ้จากบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และอาหารไก่ ซือ้จากบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั 
(มหาชน) สว่นวตัถดุิบอื่น เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และน ามาด าเนินการเลีย้งในโรงเรือนด้วยระบบปิด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ  
จนอายคุรบ 41 ถึง 43 วนั แล้วจึงจ าหน่ายให้กับบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ดงันัน้ สภาวะการตลาดของบริษัทนี ้แทบจะไม่มีการแข่งขนั เนื่องจาก
ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยในปี 2556 มียอดจ าหน่ายไก่เนือ้เป็นจ านวน 4,200 ล้านบาท และ 3,300 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทฯ
คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทแรกเป็นบริษัท
ใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั สว่นบริษัทท่ีสอง เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  ในกิจการเลีย้งไก่เนือ้ ประเภท 1.5 
กิจการเลีย้งสตัว์  จ านวน 12 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และได้สทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริม
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การลงทนุ  พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิ และภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของเงินลงทนุ   ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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                - 

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 ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอก ลกูชิน้ ไก่ยอ และ

ผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดที่ส าคัญของธุรกิจนีค้ือ ศูนย์
จ าหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง บริษัทฯ เผชิญกบัสภาวะแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการผลิตไส้กรอก 
ลกูชิน้ ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูปอื่น บางสว่นจะใช้เศษเนือ้ไก่ที่เกิดจากการตดัแต่งของผลิตภณัฑ์  ซึ่งบริษัทฯ มีคู่แข่งที่
ส าคญั คือกลุม่บริษัทท่ีผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเป็นหลกั  
การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัทฯ ต้องพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยเพียงรายเดียวคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการซือ้
วตัถดุิบหลกัคือชิน้สว่นไก่เนือ้เพื่อน ามาผลติและจ าหนา่ยสนิค้า โดยในปี 2556 มียอดการสัง่ซือ้เป็นจ านวน 565 ล้านบาท 
บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัท
ดงักลา่วเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

ในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์  อีกทัง้มี
ความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขนั เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศุสตัว์ ท าให้คุณภาพ
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ผลติภณัฑ์ เป็นท่ียอมรับของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบของผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามที่ลกูค้า
ต้องการ  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ามลูค่าเพิ่มเป็นส าคญั เนื่องจากต้นทนุการผลิตของไทยสงูกว่าคู่แข่งเล็กน้อย  ถ้า
ผลติสนิค้าธรรมดาอาจจะไมส่ามารถแข่งขนัประเทศอื่นได้ ดงันัน้ บริษัทฯ เน้นการผลิตไก่แปรรูปที่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ       
ให้มากขึน้  ซึ่งประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งขนัยงัพฒันาฝีมือได้ไม่ทนั หรือคู่แข่งในบางประเทศมีอตัราค่าจ้างแรงงานที่สงู             
ไมส่ามารถแขง่ขนัได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากล   
มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ ปลอดภยัต่อการ
บริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ผู้บริโภคและลูกค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้า  ท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัคงสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ตา่งประเทศ 

 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าในประเทศ สามารถแบง่ลกัษณะของลกูค้าในประเทศได้เป็น  3  กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1 กลุม่ลกูค้าที่เป็นบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท จีเอฟ  ฟดูส์  จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท จีเอฟพี

ที จ ากัด (มหาชน) รับซือ้ชิน้ส่วนไก่ที่เกิดจากการตดัแต่งสินค้าต่างประเทศ เพื่อน าไปผลิตไส้กรอก และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่น โดยมีสดัสว่นการซือ้ร้อยละ 12 และบริษัทร่วม 2 แห่ง คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีสดัสว่นการซือ้คิดเป็นร้อยละ 20 และ 
ร้อยละ 1 ของยอดขายในประเทศ ตามล าดบั โดยที่บริษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง ซือ้ชิน้สว่นไก่เพื่อน าไปผลิตสินค้าสง่
ให้กบัลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

กลุม่ที่ 2 กลุม่ลกูค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลติสนิค้าแปรรูปเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออก ซึง่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะรับซือ้ชิน้สว่นไก่ โดยมีสดัสว่น
ร้อยละ 13 ของยอดขายภายในประเทศ แล้วน าไปแปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป และกึ่งส าเร็จรูปเพื่อการสง่ออก  

กลุม่ที่ 3 กลุม่ลกูค้าที่เป็นพอ่ค้าคนกลางรายยอ่ย ๆ ซึง่จะมารับสนิค้าจากบริษัทฯ ทกุวนัเพื่อน าไปขายตอ่ผู้บริโภคอีกทอด
หนึง่ โดยมีสดัสว่นร้อยละ 54  ของยอดขายภายในประเทศ 

ลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ สง่ออกเนือ้ไก่ไปยงัตา่งประเทศ ตลาดตา่งประเทศที่ส าคญั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ประเทศในกลุม่สหภาพ
ยโุรป ฮ่องกง และสงิคโปร์ เป็นต้น  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท คอื กลุม่ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีการจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “GFPT” และเคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า มีสดัสว่นแบ่งเป็นตลาดภายในประเทศร้อยละ 59 และ
ตลาดตา่งประเทศร้อยละ 41 

ตลาดภายในประเทศ สินค้าสว่นใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการช าแหละไก่ เช่น ขนไก่ หวัไก่ เคร่ืองใน กระดูก      
เศษเนือ้เศษหนงั โดยผู้ซือ้สว่นหนึง่เป็นพอ่ค้าคนกลาง ซึง่เข้ามารับสนิค้าทกุวนัเพื่อน าไปสง่แก่ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง และอีก
สว่นหนึง่เป็นสนิค้าคณุภาพระดบัสง่ออก จ าหนา่ย ให้กบับริษัทท่ีเป็นผู้ผลติสนิค้าแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยสง่ออกอีกต่อหนึ่ง  



               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                                                                         ส่วนท่ี  1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

หน้า 15  

 

นอกจากนีบ้ริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากัด เป็นผู้ รับซือ้เนือ้ไก่เพื่อน าไปผลิตไส้กรอก ส่วนบริษัทร่วมคือ          
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั จะน าไปผลติเป็น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ไก่ และ นกัเก็ต เป็นต้น 

ตลาดต่างประเทศ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ติดต่อขายสินค้าโดยตรงกับลกูค้า ซึ่งผู้น าเข้ารายใหญ่ คือ 
ประเทศญ่ีปุ่ นและกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแขง่ขนัภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศโดยสว่นใหญ่ มกัอยู่ในลกัษณะที่ครบวงจร คือ      
มีธุรกิจอาหารสตัว์ ผลติลกูไก่ และฟาร์มเลีย้งไก่เป็นของตนเอง 

ส าหรับการแขง่ขนัของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอื่นภายในประเทศจดัได้วา่
อยูใ่นระดบัแนวหน้ารายหนึง่ และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ และโรงช าแหละไก่  การที่บริษัท 
จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ในด้านการควบคมุคุณภาพ  
ความสามารถในการหาเนือ้ไก่ป้อนเข้าโรงช าแหละ เนื่องจากมีฟาร์มเลีย้งของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีให้
ทนัสมยั และสามารถก าหนดปริมาณให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่ส าคัญในการส่งออกเนือ้ไก่ปรุงสุกประกอบด้วย จีน บราซิล และ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดสง่ออกขึน้อยู่กบัความได้เปรียบของผู้สง่ออกในแต่ละประเทศ  เช่น ต้นทนุของ
สินค้า ค่าระวาง คณุภาพของสินค้า ซึ่งประเทศไทยนบัได้ว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุการผลิต  คณุภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารูปแบบของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า  ท าให้ไทยสามารถขยายตลาดสง่ออก
เพิ่มขึน้ทกุปี 

(ค)  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
สถานการณ์ในปี 2556 

 ภาวะการผลิต 

 ในปี 2556 ประเทศผู้น าในการผลิตไก่เนือ้ส่วนใหญ่ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศบราซิล ยังคง
สามารถขยายก าลงัการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตวัของเศรษฐกิจโลก บวกกับความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ที่เพิ่มขึน้ทดแทนเนือ้สตัว์ประเภทอื่น เนื่องจากเนือ้ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก และมีไขมันต ่า 
นอกจากนัน้ความต้องการบริโภคที่ยงัขยายตวัได้ดีในประเทศที่ระดบัการบริโภคเนือ้ไก่ต่อคนยงัค่อนข้างต ่าเช่น ประเทศ
เม็กซิโก ประเทศจีน และประเทศในฝ่ังสหภาพยโุรปตะวนัออกถือเป็นปัจจยัผลกัดนัให้การผลิตยงัคงขยายตวัต่อไปได้ด้วย 
อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของไข้หวดันกที่ยงัเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในหลายภมูิภาคของโลก ประกอบกบัการท่ีวตัถดุิบ
อาหารสตัว์มีราคาสงูขึน้ในบางประเทศ เช่น จีน และเม็กซิโก ก็ท าให้การผลติและการสง่ออกในประเทศที่ประสบปัญหาไม่
อาจขยายตวัได้มากนกั 

ในปี 2556 ปริมาณผลผลติไก่เนือ้รวมของโลกมีประมาณ 84.640 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 2.69 โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศผู้ผลิตไก่เนือ้รายใหญ่ที่สดุของโลก ตามมาด้วยประเทศจีน ประเทศบราซิล และ
ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป ตามล าดบั 

ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลติไก่เนือ้ในปี 2556 ได้ประมาณ 16.958 ล้านตนัเพิ่มขึน้จากปี 2555  ประมาณ
ร้อยละ 2.925 ในขณะท่ีประเทศจีนซึง่เป็นผู้ผลติรายใหญ่อนัดบั 2 มีปริมาณผลผลติไก่เนือ้ราว 13.500 ล้านตนั ลดลงจาก  
ปี 2555 ร้อยละ 1.46 สว่นประเทศบราซิลซึง่เป็นผู้ผลติอนัดบัรองลงมาผลิตไก่เนือ้ได้ 12.770 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 
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เล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.16 และกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 4 นัน้ผลิตเพิ่มขึน้จากปี 
2555 ร้อยละ 2.85 คือผลติได้ประมาณ 9.750 ล้านตนั 

ในสว่นของประเทศไทยนัน้ ในปี 2556 มีการเลีย้งไก่เนือ้รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,104.05 ล้านตวั คิดเป็นผลผลิตไก่
เนือ้ราว 1.524 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.625 จากปี 2555 สาเหตทุี่การผลิตเพิ่มไม่มากนัน้ เป็นเพราะมีธุรกิจการเลีย้งไก่
ครบวงจรรายใหญ่รายหนึ่ง ประสบปัญหาจนต้องระงบัการด าเนินการ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมมีไม่
มากนกั เนื่องจากผู้ ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ขยายการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่เพิ่มขึน้หลงัจากที่เร่ิมส่งออกไก่สดแช่เย็น    
แช่แข็งไปยงัสหภาพยโุรป ประเทศญ่ีปุ่ น ได้อีกครัง้ 

 ภาวะการตลาด 

 ตลาดในประเทศ  

แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อและปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองจะสง่ผลกระทบต่ออ านาจซือ้ของผู้บริโภคไม่
น้อย แตก่ารบริโภคเนือ้ไก่ภายในประเทศก็ยงัเพิ่มขึน้ได้ประมาณร้อยละ 8.36 จาก  0.932 ล้านตนัในปี 2555 เป็น 1.010 
ล้านตนัในปี 2556 ซึง่เป็นสญัญาณที่ดีวา่อตุสาหกรรมไก่เนือ้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองไมม่ากนกั 

การบริโภคที่ยงัคงเพิ่มได้นีเ้นื่องมาจากราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในปี 2556 ท าให้ต้นทนุ
การผลิตและราคาเนือ้ไก่คงอยู่ในระดับที่ผู้ บริโภคสามารถซือ้ได้  นอกจากนีก้ารบริโภคเนือ้ไก่เพิ่มขึน้ยั งมีสาเหตุ
เนื่องมาจากกระแสค่านิยมของผู้บริโภคจ านวนมากที่หนัมาใสใ่จในสขุภาพมากขึน้ ท าให้มีแนวโน้มจะเลือกสรรบริโภค
อาหารประเภทเนือ้สตัว์ที่มีไขมนัต ่า ซึง่ภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดัด้านงบประมาณการบริโภคภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจซบ
เซาเช่นที่เป็นอยูน่ี ้การบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ถือได้วา่เป็นทางเลอืกหนึง่ที่เหมาะสมที่สดุ ปัจจยัเสริมอีกประการหนึ่งก็คือ
การแขง่ขนัและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ ดซึง่สว่นหนึง่ต้องใช้ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้เป็นวตัถดุิบ ประกอบกบัการท่ีราคาเนือ้ไก่
ที่ไม่สงูมากเมื่อเทียบกับผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ชนิดอื่น ๆ ก็มีส่วนช่วยท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่
ภายในประเทศยงัสามารถเพิ่มขึน้ได้ นอกจากนัน้ความเช่ือมัน่มากขึน้ของผู้บริโภคว่าผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่จ าหน่ายนัน้ผ่าน
มาตรฐานด้านสขุอนามยัอยา่งเข้มงวด ก็มีสว่นส าคญัช่วยให้ตลาดในประเทศยงัคงขยายตวัตอ่ไปได้  

การส่งออก 

 จากการที่ผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งระงบัการด าเนินการท าให้ปริมาณการสง่ออกต ่ากว่าที่คาดหมาย ปริมาณ
สง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทยในปี 2556 ซึง่เดิมคาดวา่จะสงูถงึ 620,000 ตนั จึงมีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ  525,217 
ตนัลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4.91  

อปุสรรคส าคญัของการส่งออกในปี 2556 นัน้นอกจากจะเป็นเพราะธุรกิจเลีย้งไก่ครบวงจรรายหนึ่งในประเทศ
ไทยระงบัการด าเนินงานแล้ว ยงัเป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟืน้ตวัมากนกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
เป็นตลาดสง่ออกหลกัของประเทศไทยคือประเทศในฝ่ังสหภาพยโุรป อยา่งไรก็ตามการสง่ออกมีแนวโน้มจะกลบัมาเติบโต
ได้ดีในช่วงนบัแต่ปลายปีเป็นต้นมา เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่ นได้ยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย 
ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม ปี 2556 เป็นต้นมา อีกทัง้ ประเทศจีนและประเทศเม็กซิโก ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส าคัญยงัไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันกได้อยา่งเด็ดขาด 

ในด้านของตลาดส่งออกนัน้ สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ที่ส าคญั โดยในปี 2556 ประเทศ
ไทยสง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ไปยงัสหภาพยโุรปประมาณ 243,825 ตนั ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่าน
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มา และสดัสว่นการสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปก็ยงัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 46.4 ในปี 2556 อีกด้วย 
ทัง้นี ้เนื่องจากการท่ีสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งไปยงัสหภาพยโุรปได้มาตัง้แตป่ลายปี 2555 นัน่เอง  

สว่นตลาดญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดอันดบั 2 ของไทยนัน้การสง่ออกมีปริมาณ 211,061  ตนั ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5 การลดลงนีส้่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ญ่ีปุ่ นชะลอการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ของไทยและชะลอการยกเลิก
มาตรการห้ามน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปี 2556 เนื่องจากทางประเทศญ่ีปุ่ นยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการ
ระบาดของไข้หวดันกที่เกิดขึน้ในหลายประเทศ แต่เมื่อเทียบสดัสว่น การสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปที่เพิ่มมากขึน้นัน้ท าให้
สดัสว่นการสง่ออกไปประเทศญ่ีปุ่ นลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 40.3 ของปริมาณส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้รวมในปี 2555
เป็นร้อยละ 40.2 ในปี 2556 

นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การสง่ออกไปยงัตลาดอื่นๆ นัน้มีปริมาณการสง่ออกในปี 2556 ประมาณ 70,331 
ตนั ซึ่งลดลงร้อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดหมายได้ว่านับแต่ช่วงปลายปี 2556 เป็นต้นไป 
ผลกระทบจากการยุติการด าเนินการของผู้ส่งออกรายใหญ่ในช่วงกลางปี 2556 จะผ่อนคลายลงมากท าให้การส่งออก
ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้สามารถฟืน้ตวักลบัมาได้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อหลายประเทศที่เคยห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทยเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศกานา ประเทศบาห์เรน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ประเทศอียิปต์ ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว 
ประเทศบรูไน ประเทศเนปาล ประเทศศรีลงักา และประเทศสงิคโปร์ได้ยอมให้มีการน าเข้าได้ใหมเ่ช่นเดียวกบัสหภาพยโุรป
ด้วย  

แนวโน้มปี 2557 

 ภาวะการผลิต 

 การผลิตไก่เนือ้ของไทยยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้สอดรับกบัจ านวนประชากร และการสง่ออกที่ขยายตวัเพิ่มขึน้มาก 
หลงัจากเร่ิมสง่ออกไก่สดแช่แข็งไปในหลายประเทศ โดยในปี 2557 คาดว่า จะมีปริมาณผลิตรวมราว 1.160 ล้านตวัหรือ
ประมาณ 1.680 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ7.69 ซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีแนวโน้มนา่จะดีขึน้กวา่ปี 2556 จึงท าให้การบริโภคภายในประเทศขยายตวัได้ดียิ่งขึน้ บวกกบัการผลิตไก่เนือ้
ของไทยนัน้มีการจดัการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและมีระบบการผลติที่ปลอดภยั ท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ของ
ไทยและตา่งประเทศเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น  

อีกปัจจยัหนึ่งที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยท าให้การผลิตไก่เนือ้ในปี 2557 เติบโตได้ดีก็คือการที่ราคาวตัถุดิบอาหาร
สตัว์หลายประเภทมีแนวโน้มลดลงซึง่จะไปช่วยหกัล้างผลจากการที่ต้นทนุการผลติสงูขึน้เพราะปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าในปี 
2556 ไปได้สว่นหนึง่ 

 ภาวะการตลาด 

 จากภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทีค่าดวา่จะมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ในปี 2557 จึงอาจท าให้เศรษฐกิจมกีาร
ขยายตวัได้ดีกวา่ปี 2556 แม้จะไมส่งูมากนกัแตก็่นา่จะท าให้ตลาดของผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศสามารถเติบโตขึน้
ได้พอสมควร เนื่องจากผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ โปรตีนสูง ไขมันและคอเลสเตอรอลต ่า อีกทัง้ราคายังเหมาะสมกับค่าครองชีพ ทัง้นีค้าดว่าการบริโภค
ภายในประเทศในปี 2557 จะมีปริมาณราว 1,050 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 3.96  
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สว่นในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2557 นัน้ มีโอกาสที่จะฟืน้ตวัขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย
คาดหมายวา่ปริมาณสง่ออกจะเพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 22 เป็นประมาณ 630,000 ตนั โดยปัจจยัเกือ้หนนุให้การสง่ออก
ยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่ายังเติบโตได้ดี และการที่หลาย
ประเทศได้ยกเลกิมาตรการห้ามน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยเพิ่มขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาดส าคญั  

อยา่งไรก็ตาม ตลาดผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2557 จะขยายตวัได้จริงเพียงใดนัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลายประการที่อาจ
สง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่การขยายตวันี ้ได้แก่ 

ปัจจัยทางบวก 

 ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานสงู ประกอบกับความสามารถของผู้ ส่งออกของ
ประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ นอกจากจะท าให้ผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้จากประเทศไทยได้รับการยอมรับทัง้ในตลาดญ่ีปุ่ นและ
สหภาพยโุรปซึ่งเป็นตลาดส าคญัและมีอ านาจซือ้สงูแล้ว ยงัท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพสงูที่จะขยายการ
สง่ออกไปยงัตลาดอื่นๆ  เช่นประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่อาเซียน แอฟริกาใต้ เกาหลใีต้ และรัสเซียอีกด้วย 

 ประสทิธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก ท าให้ประเทศที่เคยห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทย ทยอยยกเลิกมาตรการดงักลา่ว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดสง่ออกสดใสขึน้ โดยเฉพาะ
ตลาดในกลุม่สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และกลุม่ประเทศในแถบอาเซียนซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัที่ส าคญั 

 ความกดดันในการแข่งขันกับประเทศจีนที่ผ่อนคลายลงเนื่องจากทางการจีนยังไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดของไข้หวดันกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ประกอบกบัการที่ผู้ผลิตในประเทศจีนหนัมาเน้นการผลิตเพื่อ
ตลาดในประเทศมากขึน้ จึงท าให้การผลติเพื่อสง่ออกมีสดัสว่นลดลง 

 เนื่องจากแรงงานตดัแตง่ชิน้สว่นของประเทศไทยมีฝีมือดี และการขนสง่จากประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่ นใช้
เวลาเพียง 10-14 วนัซึ่งเร็วกว่าประเทศบราซิลที่ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 8 สปัดาห์ ดงันัน้การที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ นยกเลกิมาตรการห้ามน าเข้าไกส่ดแช่แข็งจากประเทศไทย ก็นา่จะท าให้สามารถดงึสว่นแบง่ตลาดญ่ีปุ่ น
มาจากบราซิลได้ 

 ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่มแีนวโน้มวา่จะลดลงและนโยบายด้านการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ของรัฐบาลที่
คอ่นข้างชดัเจนและไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกัช่วยให้ผู้ท าธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบ
วงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเก่ียวกบัต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ปัจจัยทางลบ 

 การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าเป็นวนัละ 300 บาททัว่ประเทศตัง้แต่ต้นปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาลท าให้
ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้เพิ่มสูงขึน้และลดความได้เปรียบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับประเทศ
คูแ่ขง่ที่อตัราคา่จ้างไมเ่ปลีย่นแปลง 

 ราคาน า้มันที่มีแนวโน้มสูงขึน้ นอกจากจะท าให้ต้นทุนพลงังานในการผลิตสูงขึน้แล้วยังท าให้มีการน า
วตัถดุิบอาหารสตัว์บางประเภทไปใช้ในการผลติแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลงังานทดแทนมากขึน้
จนเกิดความขาดแคลน และอาจท าให้ต้นทนุอาหารสตัว์กลบัมีแนวโน้มสงูขึน้ได้  
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 การเจรจาเพื่อให้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเพิ่มโควต้าการน าเข้าไก่ปรุงสกุจากประเทศไทยยงัคงไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ จึงท าให้การสง่ออกไก่ปรุงสกุไปยงัสหภาพยโุรปยากที่จะเพิ่มขึน้ได้อีก เนื่องจาก
สหภาพยโุรปก าหนดโควต้าน าเข้าไก่ปรุงสกุไว้ตายตวั และการน าเข้านอกโควต้าต้องเสียภาษีในอตัราสงู
มาก 

 ความไมม่เีสถียรภาพทางการเมอืงที่เกิดขึน้มาตัง้แตป่ลายปี 2556 ถ้าหากยงัไมค่ลีค่ลายไปในทางที่ดีขึน้
โดยเร็วยอ่มสง่ผลตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของไทยซึง่เป็นปัจจยัส าคญั 

ตอ่การเติบโตของตลาดผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศ 
 
                   สัดส่วนการส่งออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทยในตลาดต่างประเทศ 

                    เปรียบเทียบระหว่างปี 2555-2557 
 

ตลาด 
2555 2556 2557 

ปริมาณ
(ตนั) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ
(ตนั) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ
(ตนั) 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น 
สหภาพยโุรป 
อื่น ๆ 

222,358 
239,241 
90,763 

40.3 
43.3 
16.4 

211,061 
243,825 
70,331 

40.2 
46.4 
13.4 

310,000 
250,000 
70,000 

49.2 
39.7 
11.1 

รวม 552,362 100.0 525,217 100.0 630,000 100.0 

           ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพือ่สง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
           หมายเหต:ุ  ปี 2556 เป็นคา่ประมาณการ 
   ปี 2557 เป็นคา่พยากรณ์ 
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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 
2557 

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 
89,411 
95,000 

180,000 

10,951 
17,221 
14,817 
15,990 
23,096 
24,589 
28,105 

1,725 
6 

97 
522 
862 

1,242 
1,147 
1,881 
6,491 
7,885 

14,620 

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 
462,951 
435,000 
450,000 

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 
60,290 
64,394 
61,495 
68,489 

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 
552,362 
530,000 
630,000 

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 
62,171 
70,885 
69,380 
83,109 

    ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
    หมายเหต:ุ ปี 2556 เป็นคา่ประมาณการ 
                     ปี 2557 เป็นคา่พยากรณ์ 
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 สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

ในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์  อีก
ทัง้มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขนั เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศุสตัว์  จึงได้มีการ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  ตามที่ลูกค้าต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
นอกจากนี ้ยังให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากลและใส่ใจในเร่ืองคุณภาพ 
รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคุม
คุณภาพในการผลิตทุกขัน้ตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ ปลอดภัยต่อการบริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและ
ติดตามควบคมุการขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพสินค้า
ของบริษัทฯ   

ลกัษณะของลกูค้า สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1 ลกูค้าที่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เนื่องจากมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั ได้แก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 

จ ากดั,  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ซึง่รับซือ้เฉพาะอาหารไก่ 
กลุม่ที่ 2   ลกูค้าผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ทัง้สตัว์บกและสตัว์น า้ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ร้อยละ 57 คือกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  และร้อยละ 43 คือกลุ่มผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไปทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ สว่นช่องทางการจ าหน่าย บริษัทฯ
จ าหน่ายให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์โดยตรง  และบริษัทที่เป็นพ่อค้าคนกลางเพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อีกทอด
หนึง่ 
 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีผู้ประกอบการประมาณ 50 กว่าราย มีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง 
ส าหรับการแขง่ขนัของบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) มีการแข่งขนัไม่รุนแรงมากนกั เนื่องจากรายได้จากการ
ขายของบริษัทประมาณ 57% ขายให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน และการด าเนินธุรกิจเป็นแบบลกัษณะครบวงจร  คือ                 

มีโรงงานผลติอาหารสตัว์ ฟาร์มผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ฟาร์มผลติลกูไก่เนือ้ ฟาร์มผลติไก่เนือ้ และโรงช าแหละไก่และแปรรูป
เนือ้ไก่ การท่ีมีฟาร์มเลีย้งเป็นของตนเอง ท าให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมา
เป็นเวลานานมีประสบการณ์มานานมากกวา่ 20 ปี  จนจดัได้วา่อยูใ่นระดบัแนวหน้ารายหนึง่  
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(ค)  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
สถานการณ์ในปี 2556 

 ภาพรวม 

ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในขณะที่ราคาสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ค่อนข้างดี ประกอบกับ
การสง่ออกผลติภณัฑ์เนือ้ไก่มีแนวโน้มแจ่มใสขึน้ในช่วงปลายปี 2556 เป็นผลให้ธุรกิจอาหารสตัว์ยงัขยายตวัได้พอสมควร  
อยา่งไรก็ตามอปุสรรคส าคญัที่ขดัขวางการเติบโตของธุรกิจอาหารสตัว์ในปีนีก็้คือการที่ เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัต้อง
เผชิญกับปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความเช่ือมั่นของนักลงทุนจากการเกิดปัญหาความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัต ่าท าให้อ านาจซือ้ของประชาชนลดลง ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกิจที่ยงัไม่สามารถฟืน้ตวัได้มากนกัในประเทศที่เป็นตลาดสง่ออกส าคญัเช่นสหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ น ธุรกิจอาหาร
สตัว์โดยรวมจึงเติบโตได้ไมม่ากเทา่ที่ควร 

ในปี 2556 ความต้องการอาหารสตัว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,474,501 ตนั เพิ่มขึน้จาก
ปี 2555 ร้อยละ 8.21 โดยธุรกิจการเลีย้งสตัว์ที่มีความต้องการอาหารสตัว์สงูสดุก็คือการเลีย้งไก่เนือ้ซึ่งมีความต้องการ
อาหารสตัว์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.95 ของความต้องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข่ ซึ่งมีความ
ต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.32 และร้อยละ 11.17 ของความต้องการอาหารสตัว์ทัง้สิน้ในปี 2556 
ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นีม้ีความต้องการรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 ของความต้องการอาหารสตัว์ 
การเติบโตของธุรกิจเหลา่นีจ้ึงเป็นแรงผลกัดนัส าคญัที่น าไปสูค่วามก้าวหน้าของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ด้วย แต่ในทาง
กลบักนัถ้าธุรกิจเหลา่นีป้ระสบปัญหา ก็จะท าให้ธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ต้องเผชิญกบัปัญหาเช่นกนัโดยไมอ่าจหลีกเลี่ยง
ได้  

ความต้องการอาหารสตัว์ของธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ในปี 2556 มีประมาณ 5,428,566 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 
ร้อยละ 18.09 ในขณะที่ธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุมีความต้องการอาหารสตัว์ประมาณ 4,336,500 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555 
ร้อยละ 13.08 ส่วนธุรกิจการเลีย้งสตัว์ที่มีความต้องการอาหารสตัว์มากเป็นอันดับสามคือการเลีย้งไก่ไข่นัน้ มีความ
ต้องการอาหารสตัว์ประมาณ 1,840,000 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2555  ร้อยละ 4.24 

ความต้องการวัตถุดิบอาหารสตัว์ส าคัญ 

 การขยายตัวของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการเลีย้งสตัว์ ท าให้เกิดความ
ต้องการวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการวตัถุดิบอาหารสตัว์ที่เป็น
สว่นประกอบหลกัของอาหารสตัว์สว่นใหญ่ ซึง่ได้แก่ ข้าวโพด กากถัว่เหลือง และปลาป่น วตัถดุิบเหลา่นีแ้ม้ว่าจะสามารถ
ผลติได้ภายในประเทศแตเ่นื่องจากความต้องการท่ีมีเพิ่มมาก ประกอบกบัประสิทธิภาพการผลิตที่ค่อนข้างต ่าในการผลิต
วตัถดุิบบางประเภท เช่นถัว่เหลืองซึ่งน ามาท าเป็นกากถั่วเหลือง และปลาป่นซึ่งวตัถดุิบในประเทศสว่นใหญ่มีโปรตีนต ่า
กวา่ที่ต้องการเพื่อใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ท าให้การผลติไมส่ามารถขยายตวัสนองตอบตอ่ความต้องการได้เพียงพอ และ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการน าเข้า
และมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสตัว์วางแผนการผลิตและการน าเข้าวตัถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้ในระดบัหนึง่   
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 1.ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

 ความต้องการข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ของประเทศไทยในปี 2556 มีปริมาณทัง้สิน้
ประมาณ 6,712,166.0 ตนั สงูขึน้จากปี 2555 ร้อยละ 11.05 ความต้องการในระดบันีส้งูกว่าปริมาณผลิตภายในประเทศ
ซึง่เฉลีย่ปีละ 4 - 4.5 ล้านตนัท าให้จ าเป็นต้องมีการน าเข้าไมต่ ่ากวา่ 1 แสนตนัในปี 2556    

 เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด การน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่
รัฐบาลก าหนดคือ  

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้าน าเข้าในโควต้าต้องน าเข้าโดยองค์การคลงัสินค้าเท่านัน้โดยมี
ปริมาณโควต้า 54,700 ตนั และเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 20 แตถ้่าน าเข้านอกโควต้าจะเสียอากรน าเข้าร้อย
ละ 73 บวกคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท 

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0 โดยต้องต้องน าเข้า
ระหวา่ง 1 มีนาคมถึง 31 กรกฎาคม 2556 

 การน าเข้าภายใต้โครงการลงทนุเกษตรแบบมีสญัญากบัประเทศเพื่อนบ้าน (contract farming) ภายใต้
ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 0 
โดยก าหนดเวลาน าเข้าระหวา่ง 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2556 

 การน าเข้าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการน าเข้าจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจ
ไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ก าหนดอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0  

 การน าเข้าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริมาณโควต้า 7,696.84 ตนัเสียอากรน าเข้าในโควต้า
ร้อยละ 10.67 และให้องค์การคลงัสินค้าเท่านัน้เป็นผู้น าเข้า สว่นการน าเข้านอกโควต้าท าได้เสรีไม่จ ากดั
ปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า แตต้่องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 65.70 

 การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เสียอากรในโควต้าร้อยละ 12.7 ถ้าน าเข้า
ในช่วง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2556 และเสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 10.9 ถ้าน าเข้าในช่วง 1 
เมษายนถึง 31 ธนัวาคม 2556 

 การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 
8.89 

 การน าเข้าทัว่ไปเสยีอากรน าเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 1,000 บาท โดยไม่
มีการจ ากดัปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 

 2.กากถัว่เหลอืง 

 ความต้องการกากถัว่เหลอืงเพื่อใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2556 มีประมาณ 3,973,306.2 ตนั เพิ่มขึน้
จากปี 2555 ร้อยละ 9.08 ซึง่เกินกวา่ปริมาณผลติกากถัว่เหลอืงภายในประเทศที่เป็นผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมการสกดั
น า้มันถั่วเหลืองเป็นอันมาก ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งน าเข้าส าคัญคือ อาร์เจนตินา บราซิล 
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย  
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ในปี 2556 รัฐบาลก าหนดนโยบายน าเข้ากากถัว่เหลอืงไว้ดงันี ้ 

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ก าหนดโควต้าให้ผู้มีสิทธิน าเข้ากากถัว่เหลือง 8 
สมาคมตามที่รัฐบาลก าหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมสง่เสริมผู้ ใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ เป็นต้น สามารถน าเข้ากากถัว่เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้าโลกได้โดยเสยีอากรน าเข้าอตัราร้อยละ 2 แตถ้่าเป็นผู้น าเข้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุม่ที่ได้รับสิทธินีแ้ละนอก
โควต้า ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูถึงอตัราร้อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ ได้รับสิทธิน าเข้าก็ต้องยอมรับ
เง่ือนไขด้วยว่าจะรับซือ้กากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศทัง้หมดของโรง งานสกัด
น า้มนัพืชในราคาไม่ต ่ากว่าที่ทางการก าหนดโดยต้องท าสญัญาไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อผกูมดัวา่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้างต้น 

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สามารถท าได้โดยเสรีไม่จ ากดัปริมาณและ
ช่วงเวลาน าเข้า โดยเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0  

 การน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และจากญ่ีปุ่ นตาม
ข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA)ก าหนดอากรน าเข้าร้อยละ 0 

 การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 
3.33 และจะลดเป็นร้อยละ 2.22 ในปี 2557 

 การน าเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้น ท าได้เสรีไม่จ ากดัปริมาณและช่วงเวลาการน าเข้า 
แต่ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูขึน้เป็นอตัราร้อยละ 6 และยงัต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 2,519 
บาทด้วย  

 3.ปลาป่น 

 ในปี 2556 ความต้องการปลาป่นเพื่อเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์มีประมาณ 645,806.7 ตนั ลดลงจากปี 2555 
ประมาณร้อยละ 5.39  แตเ่นื่องจากปริมาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องน าเข้า โดยที่การน าเข้าปลาป่นชนิด
โปรตีน 60% ขึน้ไปนัน้ไม่มีเง่ือนไขการจ ากดัปริมาณน าเข้าหรือก าหนดว่าต้องน าเข้าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การน าเข้า
ปลาป่นโปรตีนต ่ากวา่ 60% นัน้ต้องขออนญุาตน าเข้า อตัราภาษีขาเข้าจะแตกตา่งตามแหลง่การน าเข้าดงันี  ้

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน และการน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย -
นิวซีแลนด์ และไทย-ออสเตรเลยี จะเสยีอากรขาเข้าอตัราร้อยละ 0   

 การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากรขาเข้า     
ร้อยละ 0 

 การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 10  

 การน าเข้าตามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 1.67 ถ้าน าเข้า
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 และเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0 ถ้าน าเข้าในช่วงเมษายน-ธนัวาคม 2556 

 การน าเข้าทัว่ไปถ้าเป็นปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปเสียอากรน าเข้าร้อยละ 15 สว่นชนิดโปรตีนต ่ากว่า 
60% เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 6 
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แนวโน้มปี 2557 

 ภาวะการเมืองที่คาดวา่จะมีเสถียรภาพมากขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 นา่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตดีขึน้พอสมควร นอกจากนัน้การที่ญ่ีปุ่ นจะยกเลิกการห้ามน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยและการที่ตลาดส่งออก
ส าคญัของไทยมีแนวโน้มจะฟืน้ตวัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ท าให้ธุรกิจการเลีย้งสตัว์น่าจะขยายตวัได้ ซึ่งย่อมสง่ผลให้
ความต้องการอาหารสตัว์เติบโตได้ไม่น้อยกว่าในปี 2556 ทัง้นีค้าดหมายว่าปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ในปี 2557 
จะมีทัง้สิน้ราว 16,455,024 ตนั ซึ่งใกล้เคียงกบัความต้องการในปีก่อนหน้าคือลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.12 ปริมาณ
ความต้องการรวมนีอ้าจแยกเป็นความต้องการวัตถุดิบอาหารสตัว์ที่ส าคัญได้ว่า มีความต้องการปลาป่นประมาณ 
620,104.3 ตนั กากถัว่เหลอืง 3,964,352.3 ตนั ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 6,743,982.5 ตนั และปลายข้าว 1,512,132.8 ตนั 

 ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ยงัคงมีความต้องการอาหารสตัว์สงูเป็นอนัดบั 1 โดย คาดว่าในปี 2557 จะมีความต้องการ
ประมาณ 5,328,037 ตนั คิดเป็นร้อยละ 32.38 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมด สว่นความต้องการอาหาร
สตัว์รองลงไปนัน้เป็นในธุรกิจการเลีย้งสกุรขุนและไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 4,720,000 ตนั และ1,840,000 ตนั คิด
เป็นร้อยละ 28.68  และร้อยละ 11.18 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมดในปี 2557 ตามล าดบั 

 ความต้องการอาหารสตัว์ในระดบัดงักล่าวนี ้ท าให้คาดได้ว่าจ าเป็นต้องน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง กากถัว่เหลอืง ปลาป่น และข้าวโพด จากตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ในปี 2556 ที่ผา่นมา ซึง่ถ้าวิเคราะห์จากแนวโน้ม
การก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ของทางการแล้ว ก็คาดหมายได้ว่ามาตรการดงักลา่วนีจ้ะไม่
แตกตา่งไปจากปี 2556 มากนกั  

 อาจสรุปได้ว่า ความก้าวหน้าและศกัยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2557 นัน้ขึน้อยู่
กบัปัจจยัที่คาดวา่จะมีผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจอาหารสตัว์ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัทางบวก 

 ข้อตกลงการค้าเสรีกบัประเทศตา่ง ๆ ทัง้กบัประเทศในกลุม่อาเซียนและประเทศนอกกลุม่เช่นญ่ีปุ่ น ท าให้มี
การปรับลดอตัราภาษีน าเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ที่จ าเป็นต้องน าเข้าลงได้มาก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไม่มี
ปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบอาหารสตัว์แล้ว ยงัช่วยบรรเทากรณีราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ได้บางสว่น
ด้วย 

 ความคาดหมายวา่เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัและเติบโตได้มากขึน้ในปี 2557 ประกอบกบัการที่ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ส าคัญคือไก่เนือ้ยังคงขยายตัวได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จะช่วยให้
อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์เติบโตได้ตอ่เนื่อง 

 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลีย้งสตัว์
มากยิ่งขึน้ ท าให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ได้ประโยชน์ตามไปด้วย  

ปัจจยัทางลบ 

 มาตรการขึน้คา่จ้างขัน้ต ่าเป็นวนัละ 300 บาททัว่ประเทศท าให้ต้นทนุการผลิตเพิ่มขึน้ทัง้ในสว่นของค่าจ้าง
แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์โดยตรง และค่าจ้างแรงงานในธุรกิจเช่ือมโยงอื่น ๆ เช่นการขนสง่ การ
ผลติข้าวโพด กากถัว่เหลอืงและปลาป่นซึง่สง่ผา่นมายงัธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ทางอ้อม 
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 แม้ว่าการน าเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ส าคัญ จะเป็นไปอย่างเสรีมากขึน้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยงัหลงเหลื อ
มาตรการที่เป็นข้อจ ากัดอยู่อีกไม่น้อย ท าให้ต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์สูงกว่าที่ควรจะเป็น และส่งผล
กระทบตอ่ศกัยภาพการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ตา่ง ๆ จากประเทศไทยด้วย 

 ความต้องการข้าวโพดและถัว่เหลอืงซึง่เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญัมีแนวโน้มขยายตวัขึน้ในตลาดโลกทัง้
เพื่อใช้ผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ และเพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทนเนื่องจากน า้มนัปิโตรเลียมมีราคาสงูขึน้ แต่
เนื่องจากการผลติขยายตวัได้ช้ากวา่ และมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้าอากาศไมเ่อือ้อ านวย
จึงอาจสง่ผลให้ราคาวตัถดุิบเหลา่นีเ้พิ่มสงูขึน้ จนเป็นอปุสรรคตอ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ได้ 

 อ านาจซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศยงัไม่สงูนกัจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยเช่นญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรปก็ยงัฟืน้ตวัได้ไม่มากนกั ท าให้ความ
ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ประเภทต่าง ๆเพิ่มขึ น้ได้ไม่มาก ซึ่งย่อมส่งผลทางลบเช่ือมโยงไปถึง
อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ในท่ีสดุ 

ประมาณการความต้องการอาหารสตัว์ในประเทศไทย 
ปี 2555 - 2557 

                                                                                                      หนว่ย:ตนั  
 

ประชากรสตัว์ 
2555 2556 2557 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สดัสว่น 
(ร้อยละ) 

ไก่เนือ้ 
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 
ไก่ไขเ่ลก็รุ่น 
ไก่ไขใ่ห้ไข ่
ไก่ไขพ่อ่แมพ่นัธุ์ 
สกุรขนุ 
สกุรพนัธุ์ 
เป็ดเนือ้ 
เป็ดพนัธุ์ 
เป็ดไข ่
โคนม 
กุ้ง 
ปลา 

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 

 

5,328,037 
733,824 
794,950 

1,840,000 
26,800 

4,720,000 
883,500 
264,600 
22,995 

169,000 
620,865 
450,000 
600,453 

32.38 
4.46 
4.83 

11.18 
0.16 

28.68 
5.37 
1.61 
0.14 
1.03 
3.77 
2.74 
3.65 

รวม 15,224,766 100.00 16,474,501 100.00 16,455,024 100.00 

ที่มา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทยและการพยากรณ์  
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ประมาณการความต้องการวตัถดุิบอาหารสตัว์ 
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2555 - 2557 

                                                                              หนว่ย:ตนั  
วตัถดุิบ 2555 2556 2557 

ปลาป่น 
กากถัว่เหลอืง 
ข้าวโพด 
ปลายข้าว 

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 

620,104.3 
3,964,352.3 
6,743,982.5 
1,512,132.8 

               ที่มา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย และการประมาณการ 
 
สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัทฯ จ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีท าฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ 
มีความใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัทฯ  คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ จัดจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พันธุ์ให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากัด 
(มหาชน) และลกูค้าอิสระทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งยงัคงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริษัทที่เลีย้งไก่เพื่อการ
สง่ออกเป็นหลกั แต่เนื่องจากบริษัทในกลุม่จีเอฟพีที ท าธุรกิจครบวงจร จึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขนักบับริษัทคู่แข่ง
มากนกั เนื่องจากบริษัทขายลกูไก่ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นสว่นใหญ่ 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัทฯ จ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั  สว่นลกูไก่พนัธุ์ไข่
จ าหนา่ยให้กบับริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีท าฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ โดยบริษัทฯ มีความ
ใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั 
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ลกัษณะของลกูค้า 

บริษัทฯ จ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้ลกูค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกัน เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ส าหรับลกูไก่พนัธุ์ไข่ส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้กบั บริษัท 
กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั อีกสว่นหนึง่จ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าผู้ เลีย้งไกไ่ขท่ัว่ไป 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ จ าหน่ายให้กบัลกูค้า คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั,  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน)  

และ ผู้ เลีย้งไก่ไขอ่ิสระทัว่ไป 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งยงัคงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริษัทที่เลีย้งไก่เพื่อการ
สง่ออกเป็นหลกั แตเ่นื่องจากบริษัทในกลุม่จีเอฟพีที ท าธุรกิจเกษตรครบวงจร จึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขนักบับริษัท
คูแ่ขง่มากนกั เนื่องจากบริษัทฯ จ าหนา่ยลกูไก่ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นสว่นใหญ่  

 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัทฯ จ าหนา่ยไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทร่วมทนุของบริษัท
ใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นัน้บริษัทฯ มีลกูค้าเพียง 2 รายซึ่งเป็น
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั ดงันัน้  ภาวะการแข่งขนัจึงไม่เกิดขึน้ และกลยทุธ์ที่ส าคญัคือการที่  บริษัทฯ มีความช านาญ และมี
ประสบการณ์มาหลายสบิปี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า แตอ่ยา่งไรก็ตาม   บริษัทฯ ได้มีความใสใ่จในเร่ืองของ
คณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัทฯ คือบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ บริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ โดยที่ทัง้ 2 บริษัทรับซือ้ไก่เนือ้
ทัง้หมด ของบริษัทฯ ที่ผลติได้ เพื่อน าไปช าแหละและแปรรูปจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัทฯ จ าหนา่ยในประเทศเพียงแหง่เดียว โดยจ าหนา่ยให้กบับริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัท จีเอฟพีที 
นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ไมต้่องเผชิญกบัสภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม เนื่องจากจ าหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่และ
บริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  
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สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

นโยบายการตัง้ราคาขายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัปัจจยัของภาวะราคาเนือ้ไก่ในประเทศ แต่เนื่องจากเนือ้
ไก่ที่ซือ้จากบริษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ท าให้บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทนุ รวมทัง้สามารถควบคุมคณุภาพของ
วตัถดุิบได้ โดยมีการเน้นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เน้น
การพฒันาสนิค้าที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการพฒันาสนิค้าใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบั
พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของผู้บริโภคในปัจจบุนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถที่จะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

ลกัษณะของลกูค้า แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1  ลกูค้าตลาดสด  
กลุม่ที่ 2  ลกูค้าตา่งจงัหวดั 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ผู้บริโภคในประเทศทัว่ไป ที่นิยมรับประทานไส้กรอก  ผลติภณัฑ์แปรรูปอื่น และพอ่ค้าคนกลาง  

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั จดัจ าหนา่ยในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัโดยจดัตัง้ศนูย์จ าหน่ายหรือสาขา 

ใน 12 จงัหวดั ได้แก่ นครปฐม อบุลราชธานี บรีุรัมย์ นครสวรรค์ ล าปาง ตาก เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบรีุ ภเูก็ต สรุาษฎร์
ธานี และ สงขลา เป็นต้น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟดูส์” โดยที่ผู้ซือ้จะเป็นพอ่ค้าคนกลาง และลกูค้าทัว่ไป 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอก ฯลฯ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเนือ้สตัว์ ซึ่งนิยมบริโภคกนัมาก 
เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคณุค่าโปรตีนสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการบริโภค ตลาดหลกัทัว่ไปจะเป็นตลาด
ภายในประเทศ อีกทัง้ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปส่งผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว จึงเกิดภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมสงูขึน้  

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์  
สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

วตัถดุิบไก่เนือ้ทัง้หมดซือ้มาจากบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยที่บริษัทมี
โรงงานช าแหละไก่เพียง 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2556 บริษัทมีก าลงัการผลติเทา่กบั 148,600 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมธุรกิจช าแหละไก่นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมากนกั แตเ่นื่องจากการช าแหละไก่จะ

มีของเสยีที่เหลอืจากกระบวนการผลติ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อน
แล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ
บริการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
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อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท
ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด  

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
บริษัทฯ ซือ้วตัถุดิบ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และส่วนผสมอาหารสตัว์ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติในประเทศและราคาเป็นส าคญั บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบที่
ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น ข้าวโพด และกากถั่ว
เหลอืง เป็นต้น ท าให้ต้องพึง่พิงการน าเข้าจากตา่งประเทศ นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัในการจดัหาวตัถดุบิ อาทิ มาตรการการ
ก าหนดโควต้า มาตรการด้านราคา และมาตรการด้านภาษี  

ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงานผลติอาหารสตัว์ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสตัว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหารสตัว์
น า้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือที่จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีก าลงัการผลิตรวมในปี 2556 
เท่ากบั 599,000 ตนั สว่นโรงงานผลิตอาหารสตัว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้อยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ มีก าลงัการผลิต 512,000 
ตนั นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์  เพื่อผลติไขเ่ชือ้จ าหนา่ยให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ในปี 2556 บริษัทมี
ก าลงัการผลติรวมเทา่กบั 21 ล้านฟอง โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจอาหารสตัว์ อาจก่อให้เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศยั
ใกล้เคียงได้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัในข้อนีด้ีจึงได้มีมาตรการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วไปรบกวนบริเวณใกล้เคียง ในปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาการร้องเรียนจากบริเวณใกล้เคียง ในสว่นของน า้ที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์และสว่น
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling 
System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยใน
การก าจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพื่อให้เกิดความร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าบ่อ
บ าบัดน า้เสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่ แหล่งน า้สาธารณะ บริษัทฯ 
ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของ
ท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลติสนิค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมาย
สิง่แวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกู
ฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 
บริษัทฯ น าเข้าไก่ปู่ ยา่พนัธุ์จากตา่งประเทศ เพื่อผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เนือ้ โดยจ าหน่ายให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย 

จ ากดั และบริษัท  กรุงไทยอาหารสตัว์  จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีก าลงัการ
ผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เทา่กบั 1,100,000 ตวั โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด เพราะมี
การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่ง
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เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ย
ให้ไหลลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส านกึในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลติสนิค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 
บริษัทฯ ซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้จากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด เพื่อน ามาผลิตลกูไก่พนัธุ์

เนือ้ ในสว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขน่ัน้ซือ้มาจากตา่งประเทศ เพื่อน ามาผลติลกูไก่พนัธุ์ไข่ โดยมีฟาร์มไก่เนือ้จ านวน 5 ฟาร์ม และ
ฟาร์มไก่ไข ่จ านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ ในปี 2556 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 92 ล้านตวัใน
สว่นของลกูไก่เนือ้ สว่นลกูไก่ไข ่มีก าลงัการผลติเทา่กบั 3 ล้านตวั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจโรงฟักไขไ่ด้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก ธุรกิจนี ไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ระบบ
ปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิ่นอีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ที่บางส่วนเพื่อให้เกิดความร่มร่ืนใน
ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วค่อยปล่อยให้
ไหลลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลติสนิค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
บริษัทฯ ซือ้ลกูไก่เนือ้ ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั คือบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั สว่นอาหารที่ใช้

เลีย้งไก่ ซือ้มาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่นกนั คือบริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากัด (มหาชน) ปัจจบุนับริษัทฯ มีฟาร์มเลีย้ง
ไก่ทัง้หมด 12 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ โดยมีก าลงัการผลติในปี 2556 เทา่กบั 73 ล้านตวั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ธุรกิจนี ไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ อีกทัง้ได้มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิ่นอีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ที่บางส่วนเพื่อให้เกิดความร่มร่ืนใน
ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยีเพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วค่อยปลอ่ยให้
ไหลลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลติสนิค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตร
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ต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
วตัถดุิบเนือ้ไก่ ซือ้จากบริษัทใหญ่ คือบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดงันัน้จึงไม่ประสบปัญหา

การจดัหาวตัถดุิบ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนีต้ัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2556 มีก าลงัการผลิตเท่ากบั 
9,000 ตนั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม แตเ่นื่องจากการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป
จะมีของเสยีที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดี
ก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ
บริการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท
ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
-ไมม่ี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

  ปัจจุบนัสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การบริหารความเสี่ยง  
จึงเป็นสิง่ที่มีความส าคญัที่จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  สามารถอยูร่อดได้เมื่อมีเหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิดเกิดขึน้  ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทัง้ได้ท าการประเมิน  
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่งตา่งๆ 
เหล่านัน้ ด้วยเหตุนี  ้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
มาตรฐานและคณุภาพ อีกทัง้เตรียมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เป็นการลว่งหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้
บริษัทฯ สามารถด ารงอยูไ่ด้ตลอดไป  

ในการบริหารจดัการความเสีย่ง บริษัทฯ ได้ด าเนินตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework  
โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้
ก าหนดให้ทกุหนว่ยงาน  ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยงที่อยู ่
ในความรับผิดชอบของตน แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากปัจจยัความเสี่ยงเกิดขึน้กบับริษัทฯ ย่อมสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และ/หรือ ฐานะการเงิน ท าให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ  และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยปัจจยัความเสี่ยงหลกัที่เก่ียวข้อง
กบับริษัทฯ โดยตรงที่บริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง 2 สว่น ได้แก่  
ความเสีย่งจากปัจจยัภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอกองค์กร  ทัง้นี  ้ปัจจยัความเสี่ยงจากภายในองค์กร 
เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  จะพยายามท าให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากที่สุด       
สว่นปัจจยัความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกองค์กร  เป็นความเสีย่งที่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ต้องพยายาม
ก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สดุ ดงัจะได้กล่าวถึงในแต่ละ  
ปัจจยัความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ  

ธุรกิจอตุสาหกรรมนี ้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุสงู หากเกิดเหตกุารณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท า 
ให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินได้  

การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เร่ืองการรักษาสภาพคลอ่ง โดยมุ่งเน้นการลงทนุพฒันาโครงการ    
ที่มีความเสีย่งในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสงู นอกจากนีก้ารเตรียมวงเงิน
สนิเช่ือหมนุเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกนั อนัจะน ามาซึ่งความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจให้มีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ เมื่อเกิดเหตกุารณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 
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1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย  

การขายและการตลาด ถือเป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ที่จะสร้าง
ตราสนิค้า (Brand) ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน  

การบริหารความเสี่ยง   

บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจดัการเพื่อบริการลกูค้าตัง้แต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการ
ขายอย่างเป็นระบบ อนัจะน ามาซึ่งความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค นอกจากนีก้ารเปิดช่องทางการตลาด และการ   
ขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  เช่น การตลาดอิ เล็กทรอนิกส์                    
(E – Marketing) , Social media ฯลฯ 

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล  

การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ยาก แตก่ารรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ยากกวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
ซึง่เป็นทรัพยากรบคุคลที่ช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

การบริหารความเสี่ยง   

บริษัทฯ ได้ให้ทัง้โอกาสและช่องทางให้พนกังานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที่จะท าให้พนกังาน   
รู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะน าองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยั่งยืน       
เป็นการปลกูจิตส านึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Stakeholder) รวมทัง้จิตวิญญาณแห่งความ    
เป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit) 

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร 

ปัจจบุนัผู้บริโภคได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั ของสนิค้าเนือ้ไก่และสนิค้าปรุงสกุมากขึน้ 
ดังนัน้การด าเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคต่อคุณภาพ  และ         
ความปลอดภยัในสนิค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปือ้น  ซึ่งอาจเกิดขึน้
ได้ตลอดทัง้กระบวนการผลติ และทัง้ที่เกิดจากวตัถดุิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนสง่ 
หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้บริโภค ดงันัน้ บริษัทฯ จ าเป็นอย่างยิ่ งต้องจัดให้มีกระบวนการท างานที่
มัน่ใจได้วา่ผู้บริโภคสนิค้าของบริษัทฯ จะได้บริโภคสนิค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภยั 

การบริหารความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐานสากล พร้อม
ทัง้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบ ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด าเนินการ ดังนัน้          
จึงสามารถรับประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทกุขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีระบบควบคมุ
คณุภาพวตัถดุิบที่น ามาใช้ในการผลติ การตรวจรับวตัถดุิบ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนสง่ 
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีการจัดการให้มีการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ าเป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค  อีกทัง้ตอบสนองผู้บริโภคและลกูค้าให้เกิดความเช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้าของบริษัทฯ  
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ดงันัน้จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP,      
ISO 9001:2000 ฯลฯ  ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคณุภาพของสนิค้าที่บริษัทฯ ให้ความใสใ่จมาโดยตลอด 

1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2556 กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 704,023,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
56.15 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท าให้กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษมสามารถควบคมุ
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้
เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 
4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ความเสีย่งดงักลา่วจึงจดัเป็นความเสีย่งตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ทั่วไป 

  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ค าชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกบัเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั 
เพื่อให้ได้มาซึง่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ การบริหารจดัการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสยตุิธรรม โดยที่ผู้มีอ านาจ
บริหารจัดการธุรกิจนัน้ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระท าของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ   
บริษัททกุราย รวมถึงผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน 

2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร 

2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ 

การเกิดโรคระบาดในสตัว์ย่อมสง่ผลต่อความเช่ือมัน่ในการบริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึน้ในสตัว์ 
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเช่ือมัน่ในความปลอดภัยของ     
การบริโภคเนือ้สตัว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกที่ระบาด   
ในฟาร์มเลีย้งไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็สง่ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่
ของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญัที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนือ้ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจสง่ผล
กระทบตอ่เนื่องถึงการค้าขายการสง่ออกระหวา่งประเทศที่ถกูจ ากดัสทิธิ ท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินงานได้
อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวงัการเกิดโรคระบาดในสตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มีการ
บริหารความเสี่ยงโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี ย้งไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิด        
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกนัเชือ้โรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มี
การใช้นโยบายและวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการเลีย้งสตัว์  และความเป็นอยู่ที่ดีของสตัว์ตามมาตรฐานสากล การ
บริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทัง้มี
มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่  ซึ่งบริษัทฯ  ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ สถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  นอกจากนีย้งัได้มีการพฒันาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
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ระบาดของโรคให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มีการประเมินหาปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการ
จดัท าการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกนัการเกิดโรคระบาดไมใ่ห้เกิดการแพร่กระจาย 

แม้วา่บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดงักลา่วลงได้จากมาตรฐานการผลิต  แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม  
ซึง่เป็นผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม และสง่ผลกระทบตอ่เนื่องถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ส าหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวดันกที่ผา่นมานัน้ ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
สง่ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบนัสถานการณ์ดงักลา่วได้กลบัสู่สภาวะปกติ  สามารถสง่ออก 
ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอนญุาตให้น าเข้าสนิค้าเนือ้สตัว์ปีกจากประเทศไทย ทัง้ไก่สดแช่แข็งและ
ไก่แปรรูป แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการผลติอาหารสตัว์ที่เป็นสินค้า
โภคภณัฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลอืง ปลาป่น ซึง่ราคาจะเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของ
ผลผลติในแตล่ะช่วงและฤดกูาล ประกอบกบัถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย 
โดยปัจจยัที่มีผลตอ่อปุสงค์ของวตัถดุิบเหลา่นี ้นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลติอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถึง
ความต้องการน าวตัถดุิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ตลอดจนการเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
สินค้าโภคภณัฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้าจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ในด้านอุปทาน   
ของวัตถุดิบเหล่านี ้มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท าให้ผลผลิต        
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่สิง่เหลา่นีอ้ยูเ่หนือการควบคมุและคาดหมายของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง
ที่ราคาของวตัถุดิบอาจมีความผนัผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตวัสงูขึน้จากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้         ก็
ยอ่มจะสง่ผลกระทบท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลติทัง้อาหารสตัว์และเนือ้ไก่ที่สงูขึน้  

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช านาญในการจดัซือ้วตัถดุิบเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ เพื่อท าการติดตามข่าวสาร     
ที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอ          
ต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดสร้างสถานที่จัดเก็บวตัถุดิบที่ได้มาตรฐาน และ         
มีขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบ            
มีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้ในอนาคต  อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีหนว่ยงานวิจยัในการจดัหาวตัถดุิบทดแทนท่ีมีคณุภาพ
เท่าเทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน       
ของราคาวตัถดุิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ  ส าหรับราคาอาหารสตัว์นัน้ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสตัว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึน้ราคาจาก
กรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคมุราคาจ าหน่าย ท าให้การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไม่เป็นสดัสว่นเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ 
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือธุรกิจการเลีย้งสตัว์ โดยมีสนิค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มีชีวิตและผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ 
โดยราคาของสินค้าเหล่านี ้ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัยที่สง่ผล
กระทบตอ่อปุสงค์ประกอบด้วยก าลงัซือ้  ความเช่ือมัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดกูาล ซึง่หากปริมาณผลผลติ
มีมากเกินกวา่อปุสงค์ของสนิค้า ยอ่มสง่ผลให้ราคาสนิค้าปรับตวัลดลงต ่ากว่าราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อ
รายได้ของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ด้วยการเพิ่มประเภท
ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการ              
ของผู้บริโภค แตอ่ยา่งไรก็ตามส าหรับราคาลกูไก่มีชีวิต  เนือ้ไก่ และชิน้สว่นไก่  ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคมุ
และคาดหมายของบริษัทฯ ได้ 

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน า้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก  ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะ
ความผันผวนของราคาน า้มนัในตลาดโลก จากความผนัผวนดงักล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และต้นทุน      
การขนสง่ต้องปรับตวัสงูขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อย         
มีโรงงานอาหารสตัว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท าให้ต้นทนุการขนสง่ของกลุม่บริ ษัทลดลง เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทสามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่  อ.บางปลากด                
จ.สมทุรปราการ  ไปยงัฟาร์มเลีย้งไก่ของกลุม่บริษัทที่จงัหวดัชลบรีุได้ ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทนุการ
ผลติและการขนสง่ได้เป็นอยา่งมาก 

2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์              
จึงมีความส าคญั โดยต้องเร่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior)        
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้ บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ (Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมาก
ที่สดุ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ บริโภคทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศอยูต่ลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ดงันัน้จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมลูผู้บริโภคในเชิงลกึ เพื่อน าผลการศึกษา
มาปรับปรุงวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
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รวมถึงวางแผนด้านการตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการอีกทัง้สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ธุรกิจมีการแขง่ขนักนัมากขึน้ เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากราย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท า
ก าไรให้สงูขึน้ ประกอบกบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ย่อมสง่ผล
ให้มีความคลอ่งตวัในการเคลือ่นย้ายทรัพยากร เงินทนุ แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาด  
ใหญ่ขึน้  ซึง่สง่ผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ มีการน าสินค้าจากประเทศที่มีต้นทนุการผลิตต ่ากว่าเข้ามาขาย 
ในประเทศ อีกทัง้การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และ               
การด าเนินการของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขนัด้านราคา คุณภาพ และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดย
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้ าได้ตรงต่อความต้องการของผู้ บริโภคและเพียงพอ               
ตอ่ความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทัง้หา
แหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วตัถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ มีการกระจาย
สนิค้าและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย พร้อมทัง้พฒันารูปแบบการจดัสง่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการบริหารเวลาและลดความเสยีหายในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นการส่งออกและการน าเข้า ดงันัน้บริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ โดยในด้านของการสง่ออก หากเงินบาท
แข็งคา่ขึน้ยอ่มสง่ผลตอ่รายได้ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกลุเงินบาท และในด้านการน าเข้าวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสตัว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึน้เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมี         
การน าเข้าเคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์บางสว่นจากตา่งประเทศ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้มีการบริหารจดัการความเสีย่งโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท าสญัญา
ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าไว้กบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ส าหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
เพื่อคุ้มครองความเสีย่งด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ และยงัท าให้บริษัทฯ ทราบ
ถึงต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  และเป็นหลักประกันได้              
ในระดบัหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลก าไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท าสญัญาดงักล่าวไม่ได้
ประกนัว่าบริษัทฯ จะสามารถจดัการกบัอตัราแลกเปลี่ยนได้ในอตัราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอตัราแลกเปลี่ยน
นัน้เป็นสิง่ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งแมน่ย าขณะที่ท าสญัญา 

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปลีย่นแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ 
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบีย้     
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ โดยการใช้
อตัราดอกเบีย้คงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินและสภาพคลอ่งที่เหมาะสมอีกทัง้เป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งของอตัราดอกเบีย้ที่อาจเพิ่มขึน้ในอนาคต 

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจส่งออกไปยงัหลายประเทศ ปัจจุบนัแม้การ   
กีดกนัทางการค้าระหวา่งประเทศโดยใช้ระบบก าแพงภาษีศลุกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก 
แตป่ระเทศผู้น าเข้าได้มีการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบใหมท่ี่ไมใ่ช่ภาษีเกิดขึน้ เช่น การก าหนดโควต้า การเพิ่ม
มาตรการด้านสขุอนามยั รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการน าเข้าให้สงูขึน้ การที่จะเปิดตลาดใหม่หรือขยาย
ตลาดไปยงัประเทศอื่น อาจไมส่ามารถกระท าได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ  
มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้  การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมี
ผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต ยอดขายและความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ อีกทัง้ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการ
สง่ออกโดยรวม 

การบริหารความเสี่ยง 

เพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองการกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่องในเร่ือง
ของกฎระเบียบการค้าระหวา่งประเทศ เพื่อให้มีข้อมลูและข่าวสารที่ทนัต่อเหตกุารณ์ อนัจะได้น ามาศึกษาและ
พฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า   
เป็นความเสีย่งที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดขึน้เมื่อใด ซึง่การบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานอาจจะไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งครอบคลมุ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่กลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ มดีงันี ้

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลูคา่ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

1.ที่ดิน 

1.1 ที่ดินที่ส าหรับโรงงานผลิต 

-ช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จ านวน 4 แปลง 
 จ.สมทุรปราการ รวมเนือ้ที่ 
 46-1-85.25 ไร่ 
-ผลิตอาหารสตัว์ จ านวน 23 แปลง 
จ.สมทุรปราการและ จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ที่ 
 290-1-92.50 ไร่ 
1.2 ที่ดินส าหรับฟาร์มเลีย้งไก่ 

-จ านวน 13 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ที่ 
 736-1-11 ไร่ 
-จ านวน 54 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ที่ 
 3,596-1-36 ไร่ 
-จ านวน 28 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ที่ 
 2,269-0-79 ไร่ 
-จ านวน 4 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ที่ 
 1,824-0-76 ไร่ 

 
 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 
 
บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นเจ้าของ 

 
 
 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 

 
บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 

 
บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 

 

 
 
155.58 

 
 
 
87.55 

 
 
 
43.27 

 
137.72 

 
62.63 

 
60.00 

 
 
ติดจ านอง 4 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

 วงเงิน 327 ล้านบาท 

 
 
ติดจ านอง 23 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

วงเงิน 675 ล้านบาท 

 

ติดจ านอง 12 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

 วงเงิน 560 ล้านบาท 

ติดจ านอง 46 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

 วงเงิน 319 ล้านบาท 

ติดจ านอง 28 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

 วงเงิน 80 ล้านบาท 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

2.โรงงาน 

2.1 โรงงานส าหรับผลติ 

-ช าแหละไกแ่ละผลติสินค้าส าเร็จรูป 1 แหง่ 
 จ.สมทุรปราการ 
-ผลิตอาหารสตัว์ 2 แหง่ จ.สมทุรปราการ 
 และ จ.ชลบรีุ 
2.2 โรงงานฟาร์มเลีย้งไก่และโรงฟักลกูไก่ 
- จ านวน 188 หลงั จ.ชลบรีุ 
- จ านวน 90 หลงั จ.ชลบรีุ 
- จ านวน 7 หลงั จ.ชลบรีุ 
- จ านวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ 

 

 
 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นเจ้าของ 

   
บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นเจ้าของ 

 
 

263.36 

 
760.01 

 
 

803.48 
244.74 
124.05 
157.48 

 
 
ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

วงเงิน 450 ล้านบาท 

ติดจ านองพร้อมที่ดิน 

 
 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

ติดจ านองพร้อมที่ดิน 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

ไมมี่ภาระผกูพนั 
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ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลุคา่ 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัร 
3.1 เคร่ืองจกัรใช้ในการผลิต 

- ช าแหละและแปรรูป จ านวน 69 ชดุ 

- ผลิตอาหารสตัว์ 2 แหง่ จ านวน 5 ชดุ 

 
3.2 เคร่ืองจกัรใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่ 

- ประเภทอปุกรณ์ในการฟักลกูไก ่

   จ านวน 20 ชดุ 

   จ านวน 202 ชดุ 

- ประเภทอปุกรณ์ในการเลีย้งไก่ 

   จ านวน 1 ชดุ 

   จ านวน 188 ชดุ 

 
 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นเจ้าของ 

 
 
 
บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 

 
 
บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหารสตัว์ เป็นเจ้าของ 
บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 

 

 
 
456.39 
147.66 

 
 
 

6.16 
22.74 

 
 

20.25 
160.47 

 
 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

ติดจ านอง 4 ชดุ วงเงิน 100 ล้านบาท 

 
 
 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

 
 
ไมมี่ภาระผกูพนั 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

 

นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุม่บริษัทข้างต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทได้ท าสญัญาเช่าอาคาร
ส านกังานเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ และเช่าที่ดินเพื่อใช้ท าฟาร์มเลีย้งสตัว์และอาคารพกัอาศยัของพนกังานจากผู้ ให้
เช่าที่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
ล าดบั
ที่ 

ประเภทการเชา่ ผู้ ให้เชา่ 
ระยะเวลาการเชา่ 

จ านวนปี วนัเร่ิมสญัญา วนัสิน้สดุสญัญา 
1. อาคารส านกังาน บจก.ป. เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3 1 สิงหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558 
2. ที่ดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 20 1 สิงหาคม 2550 31 กรกฎาคม 2570 
3. ที่ดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์ จี.พี. ฟาร์ม 20    1 ตลุาคม 2546 30 กนัยายน 2566 
4. ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 3 1 สิงหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558 

หมายเหต ุ:  1.  สญัญาเชา่อาคารส านกังานและที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีระยะเวลาการเชา่ 3 ปี และสามารถต่ออายุ สญัญาเช่าได้ภายใต้
เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา 

                          2.  สญัญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารพกัอาศัยและฟาร์มเลีย้งไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาเช่าได้
ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละสญัญา หากไม่มีการต่ออายสุญัญาเช่า ผู้ เช่ายอมให้ถือว่าสิ่งปลูกสร้าง อาคาร อปุกรณ์และส่วน
ควบที่เป็นสว่นประกอบของอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินที่เชา่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เชา่ทัง้สิน้ 

4.2. นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสตัว์ ฟาร์ม

เลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์  ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ การช าแหละไก่ รวมทัง้การแปรรูปเนือ้ไก่ ซึ่งท าให้บริษัท ฯ
สามารถควบคมุคณุภาพ และควบคมุต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ นัน้ ถึงแม้วา่บริษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่พียงร้อยละ 49 แตบ่ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุการบริหารงานท่ีส าคญั เช่น การจดัหาวตัถดุิบเนือ้ไก่และไก่เนือ้ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้จ าหนา่ยเนือ้ไก่ให้กบับริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้จ าหนา่ยไก่เนือ้ให้กบับริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

กลุม่บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย และ/หรือ คดีความที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั และ
ไม่มีคดีความที่มิได้เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ มีเพียงคดีความที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจปกติของ   
บริษัทฯ เช่น การฟ้องร้องลกูหนีก้ารค้าในคดีเช็ค เป็นต้น ซึ่งคดีความดงักลา่วไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของกลุม่
บริษัทที่มีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท   : บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 312 อาคารจีเอฟพีท ีถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001471 

โทรศพัท์   : 0-2473-8000 

โทรสาร   : 0-2473-8398 

Home Page  : www.gfpt.co.th 

เลขานกุารบริษัทและสายงาน 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  : 0-2473-8000   e-mail: ir@gfpt.co.th  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 0-2473-8000   e-mail: internalaudit@gfpt.co.th         

ทนุจดทะเบียน  :  1,400,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  1,253,821,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  1,253,821,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gfpt.co.th/
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 

บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

    เพื่อผลติและจ าหนา่ยไขเ่ชือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 อาคารจีเอฟพีท ีถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537001463 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

Home Page  : www.ktfeedmill.co.th 

ทนุจดทะเบียน  :  400,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  400,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  40,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  97.87% 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105536132457 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  200,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  200,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  20,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 

 

http://www.ktfeedmill.co.th/
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บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ และลกูไก่พนัธุ์ไข ่

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 อาคารจีเอฟพีท ีถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105521016944 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  350,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  35,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105524028536 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  550,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  550,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  55,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 อาคารจีเอฟพีท ีถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105525001496 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  40,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  40,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  400,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

บริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  210 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0115536003282 

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

โทรสาร   :  0-2315-4765 

ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  100,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  1,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
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บริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  77 หมูท่ี่ 4 ต าบลห้างสงู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 20190 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105551130397 

โทรศพัท์   :  038-932-900 

โทรสาร   :  038-932-999 

ทนุจดทะเบียน  :  3,014,000,000 บาท  

ทนุช าระแล้ว  :  3,014,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  30,140,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 

บุคคลอ้างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้   :  62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์   :  0-2229-2800 

โทรสาร   :  0-2359-1259 

Home Page  :  www.tsd.co.th 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  : -ไม่ม-ี 

ผู้สอบบัญช ี  :  บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซ ีจ ากัด 

ที่ตัง้   :  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 19 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์   :  0-2231-3980-7 

โทรสาร   :  0-2231-3988 

Home Page  :  www.amc-mri.com 

 

http://www.tsd.co.th/
http://www.amc-mri.com/
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูคา่ 1,400,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 
1,253,821,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,253,821,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

          (ก) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
1) กลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษม (1) 704,023,240  56.15% 
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 59,342,149  4.73% 
3) NICHIREI FOODS INC. 56,716,050  4.52% 
4) นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 41,860,000  3.34% 
5) SOMERS (U.K.) LIMITED 38,153,500  3.04% 
6) นายสมเกียรติ ลมิทรง 25,065,200  2.00% 
7) นางเพยีงใจ ชยาวิวฒัน์กลุ 20,000,000  1.60% 
8) NORBAX INC., 79 15,818,982  1.26% 
9) NORTRUST NOMINEES LTD. 10,577,400  0.84% 
10) กองทนุเปิดเค สตาร์หุ้นทนุคืนก าไร 8,889,400  0.71% 

รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 980,445,921 78.19% 

หมายเหต ุ
(1) กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ านวน 17 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ือง การก าหนด

ลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอื่น และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 

และมาตรา 247) โดยมีรายช่ือตามตาราง ดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
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) นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม     22,794,100  1.82% 



               บริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน)                                                                                                                    ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

หนา้  49  

 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
5) นางปรานี ภาคสขุ     11,391,930  0.91% 
6) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม     10,100,000  0.81% 
7) น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม       6,368,100  0.51% 
8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม       6,031,600  0.48% 
9) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม       5,982,700  0.48% 
10) น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั       5,000,000  0.40% 
11) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั       4,390,000  0.35% 
12) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม       4,134,080  0.33% 
13) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั       2,979,930  0.24% 
14) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม       2,000,000  0.16% 
15) นายณพล ศิริมงคลเกษม            54,500  0.00% 
16) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม              1,000  0.00% 
17) บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จ ากดั *                 200  0.00% 

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม   704,023,240  56.15% 
หมายเหต:ุ * บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิว๊ส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษมทัง้หมด 

          

 (ข) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 31ตลุาคม 2556 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย
การจดัการหรือการด าเนินงาน มดีงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 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 

 

(ค) ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)  

      -ไมม่ี- 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

      - ไมม่ี - 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิประจ าปี ตามงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแส
เงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม” 

 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

ปี 2551(1) 2552(1)  2553 2554(2) 2555(2) 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้– งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) 0.47 0.33 0.33 0.38 (0.31) 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.25 0.25 0.30 0.33 - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ – งบเฉพาะกิจการ(%) 53.14% 75.17% 91.71% 85.89% - 
หมายเหต:ุ  

(1) ข้อมลูอตัราเงินปันผลตอ่หุ้นและอตัราก าไรสทุธิต่อหุ้น ในปี 2551 และปี 2552 มีการปรับปรุง เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
แตกพาร์จาก 10 บาทตอ่หุ้น เป็น 1 บาทตอ่หุ้น เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2553 

(2) ข้อมลูอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการใช้มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในงวดบญัชีปี 2556 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจาก  ก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และเงินส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติ และขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุในอนาคต โครงสร้าง
ทางการเงิน และสภาพคลอ่งของแตล่ะบริษัท โดยไมไ่ด้มีการก าหนดอตัราขัน้ต ่าแตอ่ยา่งใด 

ส าหรับงวดบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 
จ านวน 30 ล้านบาท และจากบริษัทร่วม จ านวน 34.30 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2556)

 

หมายเหตุ : 1 - 11 คือ ผู้บริหารของบริษัท ซึง่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มเตมิด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
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การจัดการ 

ในปี 2556 โครงสร้างการจดัการของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
และ คณะผู้บริหาร 

8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล                         ต าแหน่ง 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม(1) ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัช         ศิริมงคลเกษม(1) รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
3. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม(1) ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นพ.สาธิต       กรเณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสมสริิ       อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 
8. น.ส.วรรณี      ศิริมงคลเกษม กรรมการ 
9. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
หมายเหตุ: - น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

- (1) เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท โดยก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจ 2 ทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและ 

ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
- ข้อมูลของกรรมการและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ยตามเอกสารแนบ 2 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                   ต าแหน่ง 

1. นพ.สาธิต       กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 2. นายปารเมศ  เหตระกลู(1) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 3. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค(2) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
หมายเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
                        -  (1)  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
                        -  (2)  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                     ต าแหน่ง 

  1. นพ.สาธิต       กรเณศ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  3. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  4. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  5. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
หมายเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
7 ทา่นดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ต าแหน่ง 

1.  นพ.สาธิต       กรเณศ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2.  นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3.  นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4.  น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
5.  นายฐิติ          วรรณเชษฐ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6.  นายธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7.  นายนพรัตน์   ศรีจนัทร์* กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
หมายเหตุ: - นายนพรัตน์ ศรีจนัทร์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
8.2 ผู้บริหาร  

คณะผู้บริหาร 

ในปี 2556 คณะผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มจี านวน 11 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                   ต าแหน่ง 
 1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 2.  นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและรองกรรมการ

ผู้จดัการฝ่ายงานบริหาร 
 3.  นางปราน ี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
 4.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ไก่เนือ้ 
 5.  นายกิตตชิยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลติและรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
 6.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 
 7.  นายฐิต ิ วรรณเชษฐ์ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
 8.  นายอาทร เอือ้พอพล ผู้อ านวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
 9.  นายดนยั บญุเจริญสขุพิศาล ผู้อ านวยการฝ่ายขายในประเทศ 
10. นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวรัชนกีร ปวิตรปก ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
หมายเหตุ: - นิยามผู้บริหารของบริษัท ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

- ข้อมลูของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยทีเ่ป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร

แนบ 1 
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8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 
89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 ตัง้แต่วนัที่ 16 ตลุาคม 2551 เป็นต้นมา โดย
ข้อมลูของเลขานกุารบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

ส าหรับรายละเอียดข้อมลูโครงสร้างการบริหาร คณุสมบตัิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การเข้าประชมุ และคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ปรากฎภายในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตวัเงิน ปรากฏภายในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                  

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ นัน้ ไมม่ี 

8.5 บุคลากร  

บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 4,467 คน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 952.75 
ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกันกบับริษัทฯ รวม 993.24 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดตามตารางดงันี ้
 

ปี 2556 
GFPT 

ธุรกิจผลิต 
เนือ้ไก่แปรรูป 

บริษัทยอ่ย 
บริษัท KT 
ธุรกิจผลิต

อาหารสตัว์ และ 
ผลิตไข่เชือ้ 

บริษัท GP 
ธุรกิจฟาร์ม 

เลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 

บริษัท FKT 
ธุรกิจฟาร์ม 

เลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์
และโรงฟักไข่ 

บริษัท MKS 
ธุรกิจฟาร์ม 
เลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัท GFF
ธุรกิจผลิต 
ผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูป 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 4,308 1,068 136 1,124 1,431 333 

พนกังานบริหาร (คน) 49 13 4 19 - 23 
พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 110 339 5 24 26 133 

รวม (คน) 4,467 1,420 145 1,167 1,457 489 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ลบ.) 952.75 537.49 26.40 113.83 216.33 99.19 

 ทัง้นี ้ในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาททางด้านแรงงานแตอ่ยา่งใด และส าหรับนโยบายในการพฒันา
ความรู้ศกัยภาพของพนกังาน ปรากฎรายละเอียดภายในรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม หวัข้อ การเคารพสทิธิมนษุยชน 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่วา่ระบบการบริหารจดัการที่ดี 
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และ  มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นได้สว่นเสยี จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
ข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา  (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย  

คณะกรรมการก าหนดให้มกีารติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดอียา่งสม ่าเสมอ และมีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทุกคนทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ  ทัง้ภายใน 
(Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gfpt.co.th ภายใต้หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลมุสิทธิขัน้
พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับสว่นแบ่งเงินปันผล 
สทิธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิ
รายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับ
ทราบข้อมลูข่าวสารที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค าวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
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1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย
ที่ใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนุนและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
ก าหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นในแตล่ะประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมจดั
ให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่
กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบตัิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ยัง
ค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุ เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งทัว่ถึง ผา่นระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนัก าหนดสทิธิ (Record Date) ในการเข้าประชมุ 
และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทันทีภายในวันที่ มีการ
ประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมลูที่เก่ียวกับ วนั 
/ เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงค าชีแ้จง เหตุผลประกอบ ความเห็น
คณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะทกุแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด กฎเกณฑ์
และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ  

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุอยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม และได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัประชุม    ซึ่งมากกว่าระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั  ฉบบัภาษาไทยและฉบับ
ภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ  
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1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานที่ ในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม 
โดยจดัเตรียมสถานท่ี ที่มีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้สะดวก (มีรถโดยสารประจ าทางผา่น)  

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และจดัระบบการตรวจสอบ
เอกสารท่ีไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น 
หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติแทน โดยได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. (แนะน าให้ใช้) 
และ ค. (ส าหรับ Custodian) แนบไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม รวมทัง้ได้ระบุเก่ียวกับเอกสาร / หลกัฐาน ค าแนะน า
ขัน้ตอนการมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ของข้อมลู  

5) บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้ จัดการ ประธาน
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง 

6) บริษัทฯ ก าหนดให้มีอาสาสมคัรจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (บคุคลที่เป็นอิสระ) ท าหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสกัขีพยาน 
ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัหรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

7) บริษัทฯ จดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 

8) บริษัทฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจนตัง้แต่เร่ิม
ประชมุ 

9) ประธานในที่ประชมุมีการจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชุม  และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัในที่ประชุม
อยา่งกะทนัหนั  
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1.2.3 การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที่มีสาระส าคญัถกูต้องและครบถ้วน เพื่อน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบนัทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวีดิทศัน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบคุคล ลว่งหน้าเป็นเวลา 
3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2555 และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่ว พบวา่ ไมม่ี  ผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น.               
ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ รวมจ านวน 221 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 789,859,258 หุ้น คิดเป็น 63.00% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  

จากการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัได้มีการจัดประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ 
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ รวมจ านวน 294 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 912,517,140 หุ้น คิดเป็น 72.78% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด   

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด าเนินการ ดงันี ้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ก าหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมลู การใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบ
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
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 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลบัเก่ียวกับ
บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สดุและอยู่ในวงจ ากดั โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ ไม่เก่ียวข้อง
ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอาย ุลาออก 
หรือสิน้สดุการท างานกบับริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อ
ป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน น าข้อมลูภายใน   ของบริษัทฯ 
ไปใช้ในทางมิชอบ  

 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามใน
ข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจวา่บคุคลเหลา่นัน้จะใช้ความระมดัระวงั
รักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

 การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถามเก่ียวกับ
ข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ โดยที่ตนไมม่ีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ถามติดต่อไปยงัผู้มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมลู 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง (คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ห้ามน าข้อมลูภายในของ
บริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) ที่ได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่
ส าคญั ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และ
ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว (Blackout Period)  

 หากพบวา่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ที่ได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ีส าคญั คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความประพฤติ
ที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดัคา่จ้าง 
การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึง
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง  (คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้
เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น
รายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถดัไป  และให้มีการเปิดเผยข้อมลูการถือ
ครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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โดยในปี 2556 ที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีเหตกุารณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้องมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
โดยใช้ข้อมลูภายใน 

2.2 การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ขดัแย้งกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

2.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ 
หรือจากบคุคลใด อนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

2.2.2 การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คู่ค้าของบริษัทฯ 
หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วนี ้ได้ถกูน าไปใช้เป็นพืน้ฐานการ
ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริตของบริษัทฯ 

2.2.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  ยกเว้นการด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรการกศุลที่ไมแ่สวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว จะต้อง
ไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ต าแหน่งงาน
ในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และเวลาท างานของ
บริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีสว่นร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมว่า่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

2.2.5 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้ห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสียเป็นผู้อนุมตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนักงานหรือไม่ ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของ
ความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6 การท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าท ารายการระหว่างกนัทุกรายการจะต้องผ่านการ
พิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั โดยการ
พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสยีจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มี
การท ารายการระหวา่งกนัไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสียของ
ตนเองและของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย  รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบัการได้มาและ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยดึแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิทุกครัง้ก่อนท า
รายการ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เก่ี ยวกบัการมีสว่นได้
เสยีของตน ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทราบ ภายใน 7 วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความส าคญัในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกบั
บริษัทฯ โดยได้มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านึงถึง

สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่

เหมาะสมและยุติธรรม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล

สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และเคารพในสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานทกุคน  
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ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ ามี

คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน รวมทัง้ยงัจัดให้มีระบบการควบคุมดแูลการ

ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึ่งกนั
และกนั และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมใิห้มีการน าข้อมลูของคูค้่าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อ
ด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคดัเลอืกคูค้่าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนัตา่งๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนั

ทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท าผิดกฏหมายหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้า

ในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 

และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการดูแล

พฒันา สร้างจิตส านกึ และรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสงัคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการ

ด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนเคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมด้าน ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เผยแพร่อยู่ใน รายงาน

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility Report ) 

 

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสีย โดยผ่านช่องทาง
ตา่งๆ ดงันี ้ 
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 ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 ติดต่อกรรมการบริษัท 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

boardofdirectors@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
กรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

 ติดต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

cgcommittee@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

ส าหรับพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่พนกังานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเร่ืองที่พนกังานร้องเรียนเข้า
ข่ายเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดบัไหน เพื่อที่จะได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิด
นัน้ๆ ได้อยา่งเป็นธรรม และถกูต้อง โดยพนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรงผา่นทางอีเมล์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ ผู้ ร้องเรียน
หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการ
สอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ รวบรวมข้อ
ร้องเรียน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง เพื่อพิจารณาตอ่ไป  

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:boardofdirectors@gfpt.co.th
mailto:cgcommittee@gfpt.co.th
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โดยในปี 2556 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดทจุริต (Fraud) หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณี
เก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารลาออก อนัเนื่องมาจากการก ากบัดแูลกิจการที่ผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ือง
แรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2556 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ีประวตัิการสง่รายงานตามมาตรา 56 ทัง้ แบบ 
56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอยา่งหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเทา่เทียมกนั โดยเผยแพร่
ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

2) รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th)  

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูขา่วสาร สือ่โฆษณา หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์ อยา่งถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไมบ่ิดเบือนความจริง โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทนัเวลา และเท่า
เทียมกนั 

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

บริษัทฯ จดัตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เปิดเผยข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชมุแถลงข้อมลูผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาส การประชมุร่วมนกัวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น  อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็นรายไตรมาส เพื่อให้นกัลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล
ประกอบการได้ดียิ่งขึน้  ซึ่งการให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยความ

http://www.gfpt.co.th/
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ระมดัระวงั ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่ อ
สาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงบริษัทฯ ไมว่า่ในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2473-8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์ 
ir@gfpt.co.th 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่ นกัลงทนุอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 
และจดัให้มีการประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูซึง่ได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั ดี โดยกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ สรุปได้ดงันี ้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2556 จ านวนครัง้ 
การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) 3 
การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (Roadshow) 4 
การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 4 
การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 46 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน และ มีสดัสว่นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนินการอยู่ โดยไม่จ ากดัเพศ 
เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

http://www.gfpt.co.th/
mailto:ir@gfpt.co.th
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5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และไม่เป็นบคุคล
เดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551; 
ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เร่ือง การก าหนด
ลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
อตุสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวตัิการท างานดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต และจริยธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทร่วม 
จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศแก้ไข

เพิ่มเติม ซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองสดัสว่นการ

ถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกับ
บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบั ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 
โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ที่มี มลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากวา่ตามวิธีการค านวณ มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนบั
รวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจุบนั
และก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  ภายหลงั
ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้ โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

5.1.4 คุณสมบัติต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) เป็นผู้มีอาวโุส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 

3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

ตอ่ไปได้  

โดยการแต่งตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จากจ านวนคณะกรรมการ

สรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดย

บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุเรียงตามล าดบั จะเป็นผู้ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยจะแตง่ตัง้เทา่จ านวนกรรมการ

ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั เกินจ านวนกรรมการที่จะ

พงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย

กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมวีาระการด ารงต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้การแตง่ตัง้

ดงักลา่วต้องผา่นมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี  ้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  
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2) ฝ่ายจดัการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นหวัหน้าและผู้น าคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 บริหารจดัการและควบคมุการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพนับริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
บริษัทฯ เร่ืองอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

 การด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วง ที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนมุติรายการ
ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกบัทางบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี  ้

1) ประธานกรรมการ 

 เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก ากับ 
ดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 
2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคดัเลือก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 
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5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดูแลและจัดการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น  

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทนุ การบริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
การกู้ยืม การค า้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 

9) ก ากบัดแูลให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ และจดั
ให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัการ 
และก าหนดแบง่แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ อยา่งชดัเจน เพื่อช่วยในการ
ก ากับดูแลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ เป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
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12) จดัให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบุคลากร ทัง้พนกังาน กรรมการและ
ผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  

13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่
แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจของคณะกรรมการ และ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้องอาศยัความเป็น

กลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแตล่ะชดุ โดยก าหนดให้

สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจบุนั บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 3 ชดุ คือ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น โดยกรรมการอย่าง
น้อย 1 ทา่น ต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่งที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระ
การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ง ท่ีเข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า รายการ
ดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นใน
หวัข้อตา่งๆ เช่น 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่
ตามกฎบตัร 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง
การเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 
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5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน  โดยผู้ ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 

4) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

5) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้
ตรวจสอบภายในได้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ครอบคลมุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านราคาสินค้า 
ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งจากอตัราแลกเงิน ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ  

2) ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  

3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด  

4) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิประจ าทกุปี 

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 
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4) จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
อยา่งน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระ
การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีเข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคดัเลอืก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่ง
วา่งลง เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
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(5) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิแล้วแตก่รณี  

(6) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(7) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ และจดัท ารายงานการ
ก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(8) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(9) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(10) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

(11) จดัให้มีประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี และ
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(12) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยตนเอง เป็น
ประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(13) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(14) จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อย ปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(2) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ผู้บริหารหรือ
ตวัแทนจากพนกังานจ านวนอยา่งน้อย 2 คน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการสามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ที่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

(2) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  

(3) กรณีทีต่ าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลกิจการวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้
จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

(2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับหลักการก ากับดูแลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังาน 

(5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 

(6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

(1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริง ชีแ้จงข้อซกัถาม

และตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 
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(6) ดูแลการสร้างจิตส านึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 

(7) รายงานเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมไว้ลว่งหน้าตัง้แต่

เดือนมกราคมของทุกปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี) โดย

หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า อยา่งไรก็ตาม การ

ก าหนดวนั เวลาประชมุอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความส าคญัของวาระการประชมุที่จะต้อง

น าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไมไ่ด้มีการประชมุ เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 
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ในปี 2556 ที่ผา่นมา กรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุมในปี 2556 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษัท
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 
แล

ะบ
ริห

าร
คว

าม
เส
ี่ยง

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ
พิจ

าร
ณ
าค่

าต
อบ

แท
น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ก า

กับ
ด ูแ

ล
กิจ

กา
ร 

ปร
ะชุ

มผ
ู้ถือ

หุ้น
  

(ส
าม

ัญ
แล
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รวม 11 ครัง้ รวม 4 ครัง้ รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้ 

1 นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 11/11 - - - 2/2 

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

11/11 - - - 2/2 

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

11/11 - 2/2 2/2 2/2 

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

11/11 4/4 2/2 2/2 2/2 

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

11/11 3/4 2/2 - 2/2 

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

11/11 4/4 2/2 - 2/2 

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 11/11 - - - 2/2 

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 11/11 - - - 2/2 

9 นายสจุิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

11/11 - 2/2 2/2 2/2 
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5.4.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดใูห้แนใ่จวา่เร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอ
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสารการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการตดัสินใจในแต่ละวาระ และจัดสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม 
เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การด าเนินการประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการด าเนินการประชมุ  

5.4.5 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนสบืทอดงาน 

5.4.6 การเข้าถงึสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานกุารบริษัท ผู้บริหาร
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการ
ผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย  (ไมน้่อยกวา่ปีละ 3 ครัง้) 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ใน

ลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและ

ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมูลผลส ารวจ

ค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดท าขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เทียบเคียงได้ 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวนเงินรวม 4,225,000 บาท ในรูปของ
คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนพิเศษตามอตัราซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้กรรมการ
บางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จ านวน 0.52 ล้านบาท โดย
คา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

                        หนว่ย : บาท 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
กรรมการและ 
กรรมการอิสระ  
บมจ. จีเอฟพีท ี

กรรมการ 
บริษัทยอ่ย 

รวม 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 520,000 130,000 650,000 

2. นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม 455,000 130,000 585,000 

3. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 455,000 130,000 585,000 

4. นพ.สาธิต  กรเณศ 520,000 - 520,000 

5. นายปารเมศ  เหตระกลู 455,000 - 455,000 

6. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 455,000 - 455,000 

7. นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั 455,000 130,000 585,000 

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

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 455,000 - 455,000 
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5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ

คา่ตอบแทนผู้บริหารในแตล่ะปี และเสนอคา่ตอบแทนผู้บริหารตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบของ

ต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส 

และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทชัน้น าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลู

ผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ านวน     

10 ทา่น รวมทัง้สิน้ 32,436,122 บาท (ไมร่วมผู้จดัการฝ่ายบญัชี) 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็น

ประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย1 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็น

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และ

ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  

                                                 
1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ(แบบองค์คณะ) ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, พฤศจิกายน 2550      
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5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

7) ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เป็นประจ าทกุปี ในช่วงเดือนมกราคมของทกุปี เพื่อ

ประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแต่ละท่าน 

และรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผล

การประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงประสทิธิผลของการท างานของคณะกรรมการ เพื่อให้

เกิดประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกิจการ 

เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

ประจ าปี 2556 โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นระดบัที่ดี อีก

ทัง้ บริษัทฯ ได้น าผลประเมินและข้อคิดเห็นตา่งๆ เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อร่วมกนัสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย เป็นประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้น า บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิ การ

ประชมุคณะกรรมการ การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบัผู้ที่เก่ียวข้อง  

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ าทุกปี ในช่วงเดือน

มกราคมของทุกปี เพื่อประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้

ประธานกรรมการบริหารท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ และน าผลการประเมิน

ไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ  
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5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี อย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกับ ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตัิทาง

การเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร การ

สบืทอดต าแหนง่ ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน การก ากบัดแูลกิจการ 

และคณุลกัษณะสว่นตวั โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย2 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี ในช่วงเดือนมกราคมของ

ทกุปี เพื่อประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ หรือ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท า

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดความเหมาะสม

ของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 3 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ 

เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหม่ให้ทราบถึง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอดงานต าแหน่ง
เพื่อเตรียมความพร้อม เพือ่ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้  

                                                 
2 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2555 
3 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่(Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสบืทอดต าแหนง่ เพื่อให้
มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหนง่งานบริหารที่ส าคญัทกุระดบัอยา่ง
เหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี  โดยสง่เสริมและอ านวยความ
สะดวก ให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ผู้ บริหาร 
เลขานกุารบริษัท ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ือง หลกัการก ากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าที่ และการ
พฒันาความรู้ด้านตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินงานและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3) สอบทานรายงานทางการเงิน  

4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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5.9 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ น.ส. จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ซึ่งได้จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ดษุฎีบณัฑิต และผ่านการอบรมหลกัสตูรเก่ียวข้องกับการปฎิบตัิหน้าที่ของเลขานกุาร (หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับ

เลขานกุารบริษัท และหลกัสตูรผู้ปฎิบตัิงานเลขานกุารบริษัท) เป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติ 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 

โดยเร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้ 

1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง
ตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ซึง่จดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชี 2556 ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ทะเบยีนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขที่ 4663 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

ส าหรับในรอบปีบญัชี 2556 คา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ายให้แก่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2556 จ านวนเงินรวม 2,480,000.00 บาท ดงันี ้
 คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   จ านวนรวม     805,000.00  บาท 
 คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 5 บริษัท  จ านวนรวม  1,675,000.00  บาท 

2. คา่บริการอื่น (Non-audited fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2556 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ ได้จดัท าและเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility Report (CSR Report) 
เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ขอบเขตการรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมฉบับนี ้เป็นการรายงานข้อมูล
น าเสนอผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงวนัที่           
1 มกราคม  ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ จดัท าตามกรอบการท ารายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ 
(พ.ศ. 2555) โดยคณะท างานจดัท าและเผยแพร่ Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report ผา่น
ทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ในอนาคตบริษัทฯ จะพฒันาและปรับปรุงรายงานสูรู่ปแบบของรายงานแหง่ความยัง่ยนื หรือ Sustainability Report เพื่อน าเสนอ
ข้อมลูการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งครอบคลมุมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 
ชดัเจน ทนัสมยั และเทียบเคียงกบักรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความ
เช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นได้สว่นเสยี ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูส่ญัญา ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้า
อยา่งเสรี หลกีเลีย่งการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ตอ่ต้านการ
ทจุริตทกุรูปแบบ รวมถึงสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบายธุรกิจ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าของอตุสาหกรรมการผลติและแปรรูปสนิค้าปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบ
วงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั  อีกทัง้ความรับผิดชอบต่อ
สิง่แวดล้อมและสงัคม  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่วา่ระบบการบริหารจดัการที่ดี 
การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีจะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว  
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดลุยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน  

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ยึดหลกัการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น  พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
คู่แข่ง ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน  โดยก าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน เกิดการปฎิบตัิตามไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องรับทราบท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด หาก
พบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ที่ขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม 
และในกรณีที่การกระท าดงักล่าวขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการท างานด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตาม
ลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังานและเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง 

 ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูล 
และสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนด 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถกู
กดดนั/บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บงัคับบญัชา หรือผู้บริหารระดบัสงู หรือ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แล้วแตก่รณี 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมลูความลบัและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอยา่งดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หาก
กระท าด้วยเจตนาดี 
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นโยบายก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และที่เก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ต้องไมม่ีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลอื หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้กระท าความผิด หรือกระท าการใดๆ ในลกัษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูล อาทิเช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาไมว่า่จะเป็นเคร่ืองหมาย
การค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้ในการปฏิบตัิงานว่าไม่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น 

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สตูรการผลิต 
เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ 
ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สญูหาย 
และใช้ทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมลูที่มีสาระส าคญัและยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน หรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ อยา่งเด็ดขาด  

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ สง่เสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ในองค์กรใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ 
และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเภทและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 บริษัทฯ จะประเมินความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตและให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจแก่กรรมการและพนกังาน
ในการตอ่ต้านการทจุริต  

 บริษัทฯ มีข้อปฏิบตัิโดยห้ามมีการติดสนิบนในทกุรูปแบบในทกุกิจกรรมภายใต้การควบคมุและมีการตรวจสอบให้แนใ่จ
วา่การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนบัสนนุ ของก านลั การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีความโปร่งใสและจะไม่เป็น
เพือ่วตัถปุระสงค์ในการพยายามที่จะติดสนิบน ไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  

 บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายเป็นการภายในผ่านคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิและมีบทลงโทษหากฝ่าฝืน หรือละเมิดไมป่ฏิบตัิตาม  

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริตของ
บริษัทฯ ทัง้การสง่เสริมด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปตามหลกัจริยธรรม  

ในปี 2556 บริษัทฯ ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการ
แขง่ขนั การท าลายความนา่เช่ือถือ การผกูขาดทางการค้า เหตกุารณ์เลอืกปฏิบตัิ เหตทุจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือ
การถกูลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อนัเนื่องจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกบักฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และการละเมิด
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 
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การเคารพสทิธิมนุษยชน  

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน  (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
(Child Labour) ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนสง่เสริม
ให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ  และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่าย ปฏิบตัิตามหลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียที่ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยคา่เสยีหายให้ไมต่ ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด 
เป็นต้น 

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึน้ และเพื่อเป็นการสง่เสริมให้คนพิการได้มีโอกาสใช้
ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสงัคมที่ต้องให้การอปุการะเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นการ
สง่เสริมให้คนพิการเป็นพลงัส าคญัในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศตอ่ไป โดยเฉพาะกลุม่คนพิการที่อยู่
ในกลุม่วยัแรงงาน ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบญัญัติเพื่อก าหนดมาตรการส าคญัเก่ียวกบัการสง่เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท า
ของคนพิการ  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผู้พิการเข้าท างานในแผนกตา่งๆ จ านวน 35 คน คิดเป็นอตัราสว่นระหวา่งคนปกติกบัคนพิการที่ 1 ต่อ 100 
คน ตามที่กฎหมายก าหนด และได้ด าเนินการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดย
การจดัสถานท่ีให้ผู้พิการได้จ าหนา่ยสนิค้าภายในบริเวณโรงงาน จ านวน 14 ร้านค้า  
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การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเทา่เทียมกนัโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุระดบั ทัง้
ในเร่ืองของ การก าหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึกอบรม การพฒันาฝีมือแรงงาน สขุภาพอาชีว  
อนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้ มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสมัพันธ์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบในการจดัท าแผนการด าเนินงาน ดแูล ควบคมุ ประเมินผล การจดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง 

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์  

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนกังานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการท างานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแล
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัพนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุระดบั ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นที่พึ่ง
และเป็นตวัอยา่งที่ดีของพนกังาน รวมถึงการสง่เสริมกิจกรรมพนกังาน เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอยา่งเป็น
ธรรม และจดัให้มีสวสัดิการด้านตา่งๆ ส าหรับพนกังานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสขุภาพและอุบตัิเหตุให้แก่พนกังานขาย พนกังานสารสนเทศ รวมทัง้พนกังานที่ปฏิบตัิงาน
ตา่งจงัหวดั ให้การช่วยเหลอืส าหรับชดุฟอร์มพนกังาน รวมทัง้เงินช่วยเหลอืประเภทตา่งๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนกังาน ส าหรับค่า
พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสยีชีวิตของพนกังาน ทนุการศกึษาส าหรับบตุรพนกังาน เป็นต้น 

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยสนบัสนนุให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ มีทศันคติ
ที่ดี มีคณุธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน เพื่อให้พนกังานได้รับ
การพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นการเลือ่นต าแหนง่จากภายใน และมีการประเมินผลการท างาน ซึ่งเป็นปัจจยั
ที่ส าคญัส าหรับการเติบโตของธุรกิจอยา่งมัน่คงและแข็งแกร่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากรบุคคลโดยเน้นกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของพนกังานให้ชดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ 
อาทิ ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ภาวะผู้น าพลงักลุม่ หลกัสตูรระบบบริหารคณุภาพ เป็นต้น  

การฝึกอบรม   

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว และเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค 
ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมให้ความรู้
ที่เก่ียวข้องด้านการเคารพสทิธิมนษุยชน อาทิ พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551(ฉบบัปรับปรุงใหม)่ มาตรา 11/1 การ
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เปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนุนให้มีการสมัมนา ดูงาน เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์กบัองค์กรอื่นๆ และน ามาประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาองค์กร  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีจ านวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทัง้หมด 
465,041 ชัว่โมง ซึ่งคิดเป็นชัว่โมงการอบรมพนกังานเฉลี่ยอยู่ที่ 111 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลกัสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทกัษะที่จ าเป็น เช่น หลกัสูตรการพฒันาระดับผู้บริหาร (Executive 
Development Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior Executive 
Program), ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจ้าหน้าที่, Defensive 
Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
และหลักการก ากับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความเสี่ยง , 
หลกัสตูรด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

 

 

นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย  

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี บริษัทฯ 
มุง่เน้นการป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั 
อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี (และไม่ท าการใดที่เป็นผลร้ายต่อสขุภาพ 
อนามยัแก่ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ) รวมถึง ดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ และมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

การป้องกนัโรคร้ายแรง 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการในการป้องกันเก่ียวกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรมจากบคุลากร
เช่ียวชาญ พร้อมทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนกังาน และชุมชน รวมถึงการด าเนินแผนป้องกนัโรคระบาด
โดยการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปีอีกด้วย 

การป้องกนัอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน   

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท างาน เพื่อจัดท าแผนป้องกัน
อบุตัิเหตจุากการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตเุพื่อป้องกนัมิให้เกิดอบุตัิเหตซุ า้  

ในปี 2556 อตัราการเกิดอบุตัิเหตขุองบริษัทฯ มีจ านวนรวม 125 ครัง้เพิ่มขึน้จากปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ้างพนกังาน
ตา่งด้าวเป็นจ านวนมากในชว่งเวลาเดยีวกนั (ตามสญัญาจ้าง MOU) จึงท าให้จ านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตสุงูขึน้จากปีก่อน อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแผนการป้องกนัอบุตัิเหตจุากการปฏิบตัิงานและเพิ่มเวลาการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานใหม ่
เพื่อให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของพนกังาน  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยัในท่ีท างาน ดงันี ้
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 โครงการ NEAR MISS: บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัอบุตัิเหตจุากการปฏิบตัิงาน เน้นการค้นหาสาเหตปุ้องกนัมิให้เกิด
อบุตัิเหตซุ า้ และสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งจากการท างาน  

 โครงการกิจกรรม 5ส.: บริษัทฯ ได้จัดให้พนกังานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของ
ส านกังาน และบริเวณที่ปฎิบตัิงาน 

 โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน:  บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์เร่ืองความปลอดภยั
เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนกังานให้ตระหนกัถึงอบุตัิเหตใุนการปฏิบตัิงาน 

 โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัมุ่งเน้นการให้ความรู้
เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฎิบตัิงานและวิธีปฎิบตัิในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน    

 โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย: บริษัทฯ จัดให้มีการท าวารสาร เพื่อประชาสมัพนัธ์ถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดท าขึน้เป็นประจ าทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง 
Intranet ของบริษัทฯ และยงัจดัท าเป็นวารสารแจกให้กบัพนกังานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน  

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของพนกังาน และกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทัง้ยงัได้ก าหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

ช่องทางการรับเร่ือง  

ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถ
ติดตอ่ได้ และสง่มายงัคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งได้ 2 ช่องทาง คือ  

1.   ตู้ รับข้อร้องเรียนที่ติดตัง้อยู่ภายในโรงงาน 

2.   หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ที่ GFPT-Intranet-สง่ข้อร้องเรียน ซึ่งข้อมลูการร้องเรียนจะสง่มายงัฝ่ายบคุคลของบริษัทฯ 
โดยตรงเพื่อสง่ตอ่ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งตอ่ไป  
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http://gfpt-intranet/division/human%20resource/HRComment/SitePages/Home.aspx#_blank
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การด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่งจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้งผลการด าเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิด ช่ือ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่
สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะ
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
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การจ้างงาน (Employment) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทัง้หมด จ านวน 4,467 คน โดยมีช่วงอาย ุเพศ ระดบั
การศึกษา และลกัษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีความเท่าเทียมกันทุกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา และ
วฒันธรรม 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ในฐานะผู้น าธุรกิจกลุม่อตุสาหกรรมการผลติ และแปรรูป สนิค้าปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการควบคุมคณุภาพความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า “คณุภาพและความปลอดภยัทางด้าน
อาหาร” เป็นพืน้ฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ควบคูไ่ปกบัมาตรการเข้มงวด
ในการประกนัคณุภาพตลอดหว่งโซอ่าหาร ตัง้แตว่ตัถดุิบต้นทางไปจนถึงผลผลติปลายทาง และสือ่สารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ในเร่ืองการบริโภคอยา่งถกูสขุอนามยัตามหลกัโภชนาการท่ีดี โดยยดึหลกัในการด าเนินงาน ดงันี ้

ประกันคุณภาพ และความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับคุณภาพและความปลอดภยัในวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ทกุชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการผลิตเนือ้ไก่   
แปรรูปแบบครบวงจร ตัง้แตธุ่รกิจอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ ธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เข้ากบัระบบควบคมุ
คณุภาพแบบครบวงจรจากฟาร์มสูผู่้บริโภค และให้มีการทดสอบคณุภาพทัง้ทางกายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต 
ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถดุิบ ผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนสง่และการจ าหน่าย เพื่อให้เนือ้ไก่และผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่
ของบริษัทฯ มีความปลอดภยัทางอาหาร โดยจัดให้มีการด าเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลิตเนือ้ไก่     
แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส าคญั ดงันี ้

โรงงานผลิตอาหารสัตว์  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเ ร่ิมต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี 
“ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสตัว์ของบริษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่อท าหน้าที่
ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสตัว์ เพื่อ
ควบคมุคณุภาพสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคณุคา่โภชนาการให้อยู่ในระดบัที่ เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสตัว์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงานภาครัฐ ทัง้นี ้ห้องปฏิบตัิการอาหารสตัว์ของบริษัทฯ มีความ
ทนัสมยั ถกูต้อง และมีความแม่นย า และได้ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing 
laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงสาธารณสขุ 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลติไก่เนือ้แบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนือ้มีชีวิตเป็นทรัพย์สนิท่ีมีความส าคญัอยา่ง
มาก ไก่เนือ้ของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน า้อย่างเพียงพอ ได้รับการดแูลตามหลกัสวสัดิภาพสตัว์ อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภยัจากโรค อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัจดัให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท าหน้าที่ในการดแูลสขุภาพ
สตัว์ วางมาตรการป้องกนัโรค ก าหนดและควบคมุการใช้ยา วคัซีน และเคมีภณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสตัวแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามมาตรฐาน  ISO 
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9001:2008 ประสานงานกบัฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสขุภาพสตัว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพสตัว์
และการป้องกนัโรคแก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง  

โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ 

โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่มีความส าคญัมากเนื่องจากเป็นปลายทางในการผลิตเพื่อสง่มอบให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค ดงันัน้ ความ
ปลอดภยัอาหารและคณุภาพเนือ้ไก่จึงได้รับการควบคมุดแูลอย่างเข้มงวดในทกุขัน้ตอนการผลิตก่อนสง่ผลิตภณัฑ์ไปยงัลกูค้า
และผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคมุคณุภาพด้วยมาตรฐานการผลติอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จดัให้มี 
“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลง คณุค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชือ้จลุนิทรีย์ที่ก่อโรคและไมก่่อโรค การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าและ
ผู้บริโภคถึงคณุภาพและความปลอดภยั  

ห้องปฏิบัติของบริษัทฯ ได้รับการรับรองในการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ปฏิบตัิการ พร้อมโล่เกียรติคุณห้องปฏิบตัิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจ าปี 2556 จากส านกังานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ รวมถึงรางวลัความเป็นเลิศทางด้านห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์และสาธารณสขุ ระดบัทอง 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งรางวลัแห่งความส าเร็จทัง้หมดนีไ้ด้แสดงถึงการพฒันาและการรักษา
มาตรฐาน และท าให้เกิดการไว้วางใจจากลกูค้า และผู้บริโภคมาอยา่งตอ่เนื่อง 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ  

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคณุภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆ ขัน้ตอนการผลิต โดยทัง้ที่เป็นการตรวจรับรอง
ภายใน การตรวจรับรองโดยลกูค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภคว่า
สนิค้าของบริษัทฯ ทัง้อาหารสตัว์ ไก่มีชีวิต สนิค้าเนือ้ไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ จะเป่ียมไปด้วยความเช่ือมั่นในคณุภาพ 
ซึง่ผา่นการรับรองมาตรฐานระดบัสากลจากสถาบนัชัน้น าตา่งๆ  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการตรวจรับรองระบบคณุภาพ ดงันี ้
 GMP (Good Manufacturing Practice) 
 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
 BRC Global Food Safety Standard 
 ISO 9001(Quality Management System) 
 ISO 14001 (Environmental Management System) 
 ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories) 
 ACP (Assure Chicken Production) 
 HALAL (Food Permitted under the Islamic Law) 
 SQMS (McDonald's Supplier Quality Management System) 
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ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถงึมือผู้บริโภค 

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นกลไกที่ส าคญัในการตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภณัฑ์และบริการ
ที่มีคณุภาพและปลอดภยั รวมถึงเป็นเคร่ืองยืนยนัขีดความสามารถของการด าเนินธุรกิจในระดบัสากล โดยผลติภณัฑ์ของบริษัท
ฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ในทกุขัน้ตอน (Traceability) ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูจากเทคโนโลยีการผลติของโรงงานอาหาร
สตัว์ เข้ากบัการจดัการฟาร์มที่ทนัสมยั และผสานต่อกบัการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล  ท าให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลติภณัฑ์ไปยงักระบวนการผลติ จนถึงต้นทางแหลง่ที่มาของวตัถดุิบ  

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงผลติภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากบักระบวนการขนสง่และกระจาย
สินค้าสูล่กูค้า และผู้บริโภค จึงท าให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภณัฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหา
ใดๆ เกิดขึน้กบัลกูค้าและผู้บริโภค อนัมีสาเหตมุาจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท าการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ได้อย่าง
เป็นระบบ ถกูต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์มีความปลอดภยัตอ่การบริโภค 100%  

หลักสวัสดิภาพสัตว์  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองสวสัดิภาพสตัว์ในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรับสตัว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่
เก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ดีทางด้านสวสัดิภาพสตัว์: การขนสง่สตัว์ทางบก ของส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองระบบการจดัการสวสัดิภาพสตัว์ปีก ส าหรับการผลิตไก่เพื่อสง่ออกตามมาตรฐาน Red Tractor 
Assurance (RTA) ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับการผลิตเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออกตลอดห่วงโซ่อปุทาน ภายใต้มาตรฐานดงักลา่ว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ด าเนินการทกุขัน้ตอนโดยค านึงถึงความสขุของไก่ตลอดระยะเวลาการเลีย้ง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลีย้งจะต้องมีอิสระจาก
ความหิวและกระหาย (มีระบบการเลีย้งที่ให้อาหารและน า้เพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอดั  (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความ
เหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกนัโรคที่ดี การจบัไก่แต่ละครัง้เป็นไป
อยา่งนุม่นวล) มีอิสระในการเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาติ มีอิสระจากความกลวัและกงัวล (ด้วยสภาวะการเลีย้งดทูี่ไม่ท าให้เกิดความ
ทกุข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหวา่งการจบัไก่ก่อนเข้าโรงเชือด) 

จากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตัิของกรมปศสุตัว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและ
มาตรฐานสากลด้านสวสัดภิาพสตัว์อยา่งเคร่งครัด ซึง่มหีลกัเกณฑ์ครอบคลมุตัง้แตก่ารเลอืกสถานท่ี การจดัการเลีย้ง อาหารและ
การให้อาหาร การจดัการสขุภาพและการป้องกนัโรค การจบัหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต การขนสง่ สขุอนามยัฟาร์ม การจดบนัทึก
ข้อมูล และการฝึกอบรมพนกังานนัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจและรับรองได้ว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคณุภาพ ถูก
สขุอนามยั ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภยัต่อผู้บริโภคทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
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ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกนัโรคระบาดสตัว์ โดยจดัให้มีการบริหาร
จดัการสขุอนามยัอยา่งเข้มงวดในทกุขัน้ตอน อาทิเช่น 

 อาหารไก่: บริษัทฯ มีผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการอาหารสตัว์เพื่อท าการวิจยัและพฒันาสตูรอาหารสตัว์ มีระบบการผลิต
อาหารสตัว์ที่ทนัสมยั ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความ
ปลอดภยัตอ่สตัว์ในแตล่ะช่วงอาย ุ

 การเลี้ยงไก่เน้ือ: บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) มีระบบการให้อาหาร
และน า้อตัโนมตัิ มีระบบการระบายอากาศ และสามารถป้องกนัสตัว์พาหะน าโรคตา่งๆ ตลอดจนน าระบบกล้องวงจรปิดเข้า
มาใช้ในการดแูลความเป็นอยูข่องไก่เนือ้ 

 บุคคลและยานพาหนะ: บริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส าหรับการเข้าฟาร์มของบุคลากรและ
ยานพาหนะ ซึง่อนญุาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบคุลากรและยานพาหนะที่เก่ียวข้องกบัการเลีย้งไก่และพืน้ที่ที่ เลีย้งไก่เท่านัน้ 
โดยบคุลากรที่จะเข้าฟาร์มเลีย้งไก่จะต้องผ่านน า้ยาฆ่าเชือ้ อาบน า้ สระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจดัเตรียมไว้ สว่น
ยานพาหนะต้องผา่นการฆา่เชือ้เชน่เดียวกนั เพื่อมัน่ใจได้วา่จะไมม่ีพาหะน าโรค ฝุ่ นละอองและสิง่ปนเปือ้นจากภายนอกเข้า
ไปท าอนัตรายและก่อให้เกิดโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม 

ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งในการเกิดไข้หวดันก บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศของกรมปศสุตัว์  เร่ืองระบบคอมพาร์ทเมนต์
ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีก 2554 ดงันี ้
 จดัให้มีมาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosecurity Management) ตามหลกัการวิเคราะห์

อนัตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคมุ หรือ HACCP ส าหรับโรคไข้หวดันก  
 มีการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดันกในฟาร์มและพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance) 
 มีการควบคมุโรคไข้หวดันกในฟาร์มและพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และ  
 จดัให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability)  
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย “การผลติอาหารสเีขียว” เพื่อเป็น
แนวปฏิบตัิในกระบวนการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน ดงันี  ้

 “ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

ป้องกนัมลพษิ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย  

สร้างจิตส านึกโดยสื่อสารปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง” 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลกัดนัการด าเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสทิธิภาพ ก าหนดให้ทกุหนว่ยงานต้องด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามกฎหมายก าหนด จากนโยบายสูก่ารปฏิบตัิด้าน
สิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 และ OHSAS 18001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมิน
อิสระด้านการจัดการพลงังานตามระบบมาตรฐานสากล และสนบัสนุนให้มีการสื่อสารถึงการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อมผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ ทัง้ภายในองค์กรและสูส่าธารณชนภายนอก  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพราะถือเป็นต้นทนุและต้นทางที่ส าคญัของ
กระบวนการผลติแบบครบวงจร ขณะเดียวกนัเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ของโลกด้วย  

ทรัพยากรน า้  

ทรัพยากรน า้เป็นสิ่งส าคญัในกระบวนการการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้ก าหนดปริมาณการใช้น า้อย่างเหมาะสมในทุก
ขัน้ตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น า้เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น า้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลติ ควบคูไ่ปกบัการวิจยัและพฒันาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริมาณการ
ใช้น า้ หรือเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น า้ให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น า้ประปา จ านวน 1.75 ล้านลกูบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน  

พลังงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลงังานมาอย่างต่อเนื่อง  มีระบบการจดัเก็บ
ข้อมลูการใช้พลงังานของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลงังาน ขณะเดียวกัน ยงัได้
ออกแบบเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุและใช้พลงังานน้อยที่สดุ  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยดัพลงังานทางอ้อม อาทิ การน าระบบเปิด -ปิดไฟอตัโนมตัิมาใช้ภายใน
อาคารส านกังาน การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO Conference) ซึ่งจะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าและ
คา่ใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ านวน 80.85 ล้านกิโลวตัต์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3  จากปีก่อน โดยร้อยละ 64 ใช้ในการ
ท าความเย็นและร้อยละ 11 ใช้ในการกระบวนผลติ 

 

 

การอนุรักษ์พลังงาน  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลงังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์สงูสดุ โดยก าหนดให้การอนรัุกษ์พลงังานเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงาน  บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอยา่งตอ่เนื่องให้เหมาะสมกบัธุรกิจ ก าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนรัุกษ์พลงังานในแต่ละปี และสื่อสาร
ให้พนกังานทุกคนเข้าใจและปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
ฝึกอบรม และอืน่ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพฒันางานด้านการจดัการพลงังาน และให้มีการทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนด าเนินงานด้านพลงังานเป็นประจ าทกุปี 

การจัดการมลพิษและของเสีย    

มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ มีระบบก าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่
ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ที่รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะท าการตรวจวดั ปีละ 2 ครัง้ โดยใน
ปี 2556 ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ปริมาณฝุ่ น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ และคา่ความทบึแสงของทกุสายงาน พบวา่ มีปริมาณต ่ากวา่คา่มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว้ทัง้หมด 
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มลพิษทางน า้  

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ าบดัน า้เสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูในการบ าบดัน า้เสยี และมีการติดตามและวดัผลคณุภาพน า้ทิง้ก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก เพื่อให้
ได้คณุภาพน า้ทิง้ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและไมส่ง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักบัการ
น าน า้เสยีที่ผา่นการบ าบดัแล้วหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่ 

ของเสีย  

บริษัทฯ มีการจดัการของเสยีแยกตามประเภทของเสยีตามที่กฎหมายก าหนด และมีระบบป้องกนัการปนเปือ้นสิง่แวดล้อมตัง้แต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการก าจัด อีกทัง้ มีระบบบริหารจัดการของเสียอนัตราย การคดัแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่ง
รวมถึงการจดัท าระบบการจดัการภายใน บญัชีปริมาณของเสยีที่เกิดขึน้ในแตล่ะเดือน การรวบรวมจดัเก็บอย่างถกูวิธี การสง่ไป
ก าจดัโดยผู้ที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบงาน 
อาทิ 

 ขยะอนัตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปือ้นและน า้มนัหลอ่ลื่นใช้แล้ว สง่ก าจดักบับริษัทที่
ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 

 ขยะทัว่ไป (ไม่อนัตราย) เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เศษเหล็กและเศษสแตนเลส สง่ก าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนญุาตตาม
กฎหมาย เพื่อน าไปรีไซเคิล 

โครงการ 4 Rs 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการของเสียที่ เ กิดขึ น้ภายในโรงงาน โดยน าหลักคิด 4Rs (Reduce/Reuse/ 

Recycle/Repair) มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึน้ (Reduce) 
การจดัการวสัดไุม่ใช้แล้ว วิธีการน าวสัดไุม่ใช้แล้วกลบัมาใช้ซ า้ (Reuse) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และแนวทาง Total 
Productive Management (TPM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจี เอฟพีที ได้ด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ 4Rs ดงันี ้

 Reduce    ลดการใช้ไม้พาเลทใหม ่โดยการใช้ซ า้ พร้อมตรวจสอบคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 Reuse      น ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้เป็นกระดาษจดบนัทกึ  

 Recycle    น าน า้จากการบ าบดัน า้เสยีมาใช้ในการล้างถนน และล้างเคร่ืองจกัรรอบนอกที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัสายการผลติ 

 Repair      จดัท าแผนงานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจ าปี 
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุปได้ดังนี ้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ  

บริษัทฯ เช่ือวา่ “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลกัของสงัคมที่ดีในวนัหน้า” ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัถึงความส าคญัของเด็กและ
เยาวชน นอกจากการสนบัสนนุผลติภณัฑ์สนิค้าไก่ปรุงสกุของบริษัทฯ และการมอบอปุกรณ์ทางการศกึษาให้แก่เยาวชน บริษัทฯ 
ยงัสง่เสริมกิจกรรมทางด้านสงัคมทัง้ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาความรู้ของเยาวชนให้เป็น
บคุคลที่มีคณุภาพทางสงัคม ตลอดจนสนบัสนนุให้เยาวชนกล้าแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ ผา่นโครงการตา่งๆ ดงัเช่น 

 

 

 

   

 โครงการอาหารกลางวนัแดน้่อง      GFPT สูน้่อง ปันฝัน ป่ันไปโรงเรียน  กิจกรรมปันสขุในวนัเด็กแหง่ชาติ 

2.  สร้างสังคมที่ดี หน่ึงในภาระกิจที่ส าคัญ  

  บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมในถ่ินชนบท และทรุกนัดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิต่างๆ 
ผา่นกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัท าขึน้และผา่นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกศุล และองค์กรเอกชน ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี
การด าเนินโครงการและกิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิตชมุชน ทัง้ชมุชนโดยรอบและชมุชนหา่งไกล ดงัเช่น 

 

 

 

 

โครงการท าดีเพื่อแม ่และท าดีเพื่อพอ่              โครงการซอ่มแซมถนนเพื่อชมุชน                  GFPT ร่วมบริจาคโลหิต           

3.  ท านุบ ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย  

ศาสนาและวฒันธรรมเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญัซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมอนัเป็น
แบบวิถีชีวิตของบุคคลในสงัคม บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าสงัคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้
ความส าคญักบัการมุง่มัน่สง่เสริม และท านบุ ารุงพทุธศาสนา ตลอดจนสนบัสนนุศิลปวฒันธรรมไทยอยา่งตอ่เนื่อง  
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11.  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในและการจดัการบริหารความเสี่ยงเป็น
อยา่งยิ่ง เพราะเป็นสิง่ส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจตอ่ฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสีย่งและเป็นการป้องกนัความเสยีหายที่จะ
เกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน และสามารถ
วดัผลได้  มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูล มีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะ
ในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ ทัง้ยงัจดั
ให้มีคูม่ือพนกังาน  ก าหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ดแูลระบบควบคมุภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายบริหารความเสีย่ง และผู้สอบบญัชีให้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง  ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท ารายการเก่ียวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล  พิจารณาทบทวน
ประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงาน
ตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การจดัการบริหารความเสีย่ง โดยน ากรอบแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร มาประยกุต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากที่สดุ  

 สาระส าคัญของระบบควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้ มีดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารและจดัการความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ

เสี่ยงให้แต่ละฝ่ายงานทราบถึงวตัถปุระสงค์ นโยบายและการจดัการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ทัง้นี  ้ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบปุระเภทความเสี่ยง การวดัความเสี่ยง การควบคมุ การลดความเสี่ยง  รวมทัง้ติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่   

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
มีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และการประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกนัอย่างเหมาะสม 
ทัง้ยงัท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และป้องกนัการกระท าที่ไม่สจุริต ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในแต่ละธุรกรรม 
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

3. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมลูของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์
ทนัสมยั และมีข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
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4. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทกุไตรมาส ในกรณีที่ผลการ
ด าเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั  ทางผู้ บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบหาสาเหตทุี่ท าให้ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายและจดัท าข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข  และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 กิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการไปในระหว่างปี 2556 ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ างวดบญัชี ซึ่งครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

2. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในรอบปี 2556 

3. สอบทานความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส านัก
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสีย่ง 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ว่าเหมาะสม โดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ความสมเหตสุมผล และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศไว้ 

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ   
บริษัทฯ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 

7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงานการสอบบญัชีและความเห็นของผู้สอบบญัชี และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้คา่สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

8. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถรายงานเหตกุารณ์และข้อมูล
เก่ียวกบับริษัทฯ ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ รวมทั ง้ความเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่งที่มีอยูข่องบริษัทฯ 

9. สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยมีความถ่ีใน
การสอบทานกฎบตัรปีละ 1 ครัง้ 

ส าหรับประเภทความเสีย่งในทกุระดบัขององค์กร ยงัคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจสง่ผลต่อการด าเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ 
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              1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์อยา่งไมเ่หมาะสม รวมถึงความไมส่อดคล้องกนัระหวา่งนโยบาย 
เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแขง่ขนั ทรัพยากร การปฏิบตัิตามแผน และสภาพแวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการ
ติดตามในด้านกลยทุธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้
องค์กรบรรลเุป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ที่วางไว้ 
            2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอน โดย
ครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ อปุกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่
การปฏิบตัิงานขององค์กรได้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน รวมถึงมีมาตรการในการดแูลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม 
            3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณ ปัญหาทาง
การเงิน รวมทัง้ความเสี่ยงที่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร  โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึงการจดัหา
แหลง่เงินทนุ ให้เพียงพอและทนัเวลาอยูเ่สมอ เพื่อลดความเสีย่งที่อาจกระทบตอ่การลงทนุตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 
            4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม  หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ  ที่ส าคญั 
โดยได้มีการดแูลและตรวจสอบให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
           5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบในด้านความปลอดภยัในชีวิต
ของพนกังาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตทุัง้จากปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและ 
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัอยา่งเข้มงวด เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว ซึง่อาจสง่ผลเสยีหายตอ่บริษัทฯ ได้ 

จากการสอบทานตามที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย  ได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิผล ซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลวา่ งบการเงินของบริษัทฯ มีความนา่เช่ือถือ และได้จดัท าขึน้โดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญั การเข้าท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ส าหรับรายการธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท         
สว่นธุรกรรมระหวา่งกนัท่ีมิใชธุ่รกิจปกติหรือที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   
ประกาศก าหนดโดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านีไ้ว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง กาลและงบการเงิน
ประจ าปี  การปฏิบตัิตามกฎหมายตา่งๆ ไมพ่บวา่ มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามที่เป็นสาระส าคญั โดยในการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
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ขอบเขตระบบการควบคมุภายใน  ดงันี ้
 การควบคุมสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดี โดยมีโครงสร้างองค์กร

และสายงานท่ีชดัเจนเหมาะสมรวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีชีว้ดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
เพื่อใช้ในการประเมินประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัเป้าหมายของบริษัทฯ ก าหนดให้มีคู่มือในการปฏิบตัิงานของ
ทกุระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน 
ทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนกัถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท รวมทัง้สง่เสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก ากบัดแูลการด าเนินการ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการระบแุละวิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย  อยู่ใน
ระดบัที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลมุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และความ
ปลอดภยั ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า  นอกจากนี ้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจสง่ผล
กระทบตอ่บริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

 กิจกรรมการควบคุม บริษัทฯ ได้มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะต าแหนง่งานอยา่งชดัเจน และมีคูม่ือ/
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั รวมทัง้มีการสอบทานผลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คูม่ืออ านาจด าเนินการและคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจ
วา่การปฏิบตัิงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ 

 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมลูต่างๆ มีความถกูต้อง และเป็นปัจจุบนั โดยบริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู เพื่อให้การปฏิบตัิงาน และการน าข้อมลูที่ส าคญัไป
ใช้ในการบริหารจดัการข้อมลูของผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ มีความครบถ้วนถกูต้องอยา่งเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการตดัสนิใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการจดัให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ในการเผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบค าสัง่ และคูม่ือการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ขา่วสารตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถึง 

 การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน เช่น ด้านบญัชี
และการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้สายตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 

จากขอบเขตระบบการควบคมุภายในข้างต้นนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการน าเสนอให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 23 ม.ค. 57 ที่ผา่นมา พิจารณาประเมินระบบการควบคมุภายในบริษัทฯ ซึ่ง
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีประสทิธิผลเพียงพอท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และ
ป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ เนื่องจากมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบภายในได้มีการ
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สอบทานการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าหน่วยงานเหลา่นัน้มีการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุ
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญจะมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทราบและพิจารณาสัง่การแก้ไข   

นอกจากนี ้  ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน เอ.เอ็ม.ซี จ ากดั  ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 
2556 ได้ท าการประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

โดยในรอบปี 2556  ไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ส าหรับในด้านการลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสีย่งประกอบการขออนมุตัิจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทกุครัง้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่ง 
ในด้านการลงทนุต่างๆ ของบริษัทฯ   อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีการติดตามการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ โดยในทกุระดบัจะมีการรายงานผลการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า  เพื่อให้ระดบัความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ก าหนดให้มีการทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เป็นประจ าทกุปี 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแตง่ตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน  ในธุรกิจ
มาเป็นระยะเวลานาน  อีกทัง้เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน จึงมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม 
ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่
ดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี โดยข้อมลูของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ  ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของการควบคุมการปฏิบัติ งาน ให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งยงัมีความเห็นวา่ จากการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ของผู้บริหาร
ระดบัสงู และพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจอนัจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้หลาย
ได้รับผลตอบแทนที่ดีอยา่งยัง่ยืน 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท ารายการระหว่างกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่สาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจเข้าท ารายการระหว่าง
กนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการสามารถท าธุรกรรมดงักลา่ว ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก   
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้    บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันกับการท ารายการอื่นๆ 
ทัว่ไป โดยมีการก าหนดอ านาจของผู้มีสิทธิอนุมตัิตามวงเงินที่ก าหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสีย่งยงัท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็น
ส าคญั ซึง่มีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ ในปี 2556 นัน้ เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขและราคาที่ยตุิธรรมเหมาะสม ซึ่งได้
ผา่นการอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท ารายการ ทัง้นี ้ส าหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกนั โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่ารายการ
ระหวา่งกนั เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเง่ือนไขตา่งๆ ปกติของธุรกิจ  
การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยดึถือและปฏิบตัิตาม
กฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นในเร่ืองรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด และ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเง่ือนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแล
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  แตอ่ย่างไรก็ตาม การท ารายการระหว่างกนั
ที่เกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 
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รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องมีการท ารายการระหว่างกนั   ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ใน    
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 6 รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับงวดสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับงวดสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ของการท ารายการ / 

เงื่อนไขการก าหนดราคา 
งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 
จ ากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1.ขาย 
2.ซือ้ 
3.รายได้อ่ืน 
4. คา่เชา่ 
5. คา่ใช้จา่ย 

- 
- 

0.09 
7.05 
2.55 

223.39 
221.97 
17.31 
15.30 
78.80 

- 
- 
- 

6.65 
2.39 

- 
- 

6.72 
14.42 
71.89 

- เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่      
0ส านกังาน    ก าหนดราคา   
0โดยผู้ประเมินอิสระ 
- เป็นบริษัททีข่ายไก่เนือ้           
0ก าหนดราคาตามสญัญา 
0โดยอิงราคาตลาด 

2. บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 
จ ากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 
 

1.04 2.54 1.02 2.52 เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่
ฟาร์ม ก าหนดราคาตาม
สญัญาทีต่กลง 

3. บริษัท พานาแลบ จ ากดั              
/ มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 
2. คา่เชา่ 
3. คา่ใช้จา่ย 

- 
- 
- 

0.06 
0.08 
0.01 

- 
- 
- 

0.13 
0.12 
0.02 

เป็นบริษัททีข่ายยาพืช
ก าหนดราคาตามราคา
ตลาด 

4. บริษัท พี.เว็ต. จ ากดั / มีผู้บริหาร
ร่วมกนั 

1. ขาย 
2. รายได้อ่ืน 
 

- 
- 
 

0.23 
0.02 

 

- 
- 
 

0.44 
0.02 

 

เป็นบริษัททีข่ายยาสตัว์ 
ก าหนดราคาตามราคา
ตลาด 

5. บริษัท ป.เจริญพนัธ์ จี.พี. ฟาร์ม 
จ ากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 
 

- 0.48 - 0.48 เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่
ที่ดิน เพื่อท าฟาร์มเลีย้งไก่ 
ก าหนดราคาตามสญัญาที่
ตกลง 

6. บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้  
จ ากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ซือ้ 
 

- 2,241.54 - 3,022.79 เป็นบริษัทที่มีความช านาญ
ด้านการจดัหาวตัถดุบิ
ข้าวโพดในการผลติอาหาร
สตัว์ ก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ 
จ ากดั / มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 
2. คา่เชา่ 
3. คา่ใช้จา่ย 

1.35 
0.35 
0.91 

1.35 
0.35 
0.91 

1.28 
0.34 
0.85 

1.28 
0.34 
0.85 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่
พกั ก าหนดราคาตามราคา
ตลาด 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับงวดสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2556 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับงวดสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2555 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ของการท ารายการ / 

เงื่อนไขการก าหนดราคา 
งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

8. Nichirei Foods Inc. / บริษัท
เก่ียวข้องโดยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทร่วม 

 
 

1. ขาย 
2. รายได้อ่ืน 
3. คา่ใช้จา่ย 

1,294.18 
0.31 

- 

1,294.18 
0.31 

- 

683.72 
0.27 
0.05 

683.72 
0.27 
0.05 

เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้า โดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนือ้ไก่ ก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

 9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. 
/ บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบับริษัท
ร่วม 

1. ขาย 268.96 268.96 317.78 317.78 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนือ้ไก่ ก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

10. บริษัท สรุพลฟู้ ดส์ จ ากดั  
(มหาชน) / บริษัทที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของ 
บจก.สรุพลนิชิเร ฟู้ ดส์ 

1. ขาย 4.30 4.30 4.64 4.64 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนือ้ไก่ ก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

11. บริษัท สรุพลนิชิเร ฟู้ ดส์ จ ากดั / 
บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม 
โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกบับริษัท
ร่วม 

1. ขาย 378.50 378.50 654.35 654.35 เป็นบริษัททีผ่ลติสินค้าโดย
ทางบริษัทเป็นผู้ขายสินค้า
เนือ้ไก่ ก าหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

12. บคุคลที่เก่ียวข้องกนั / กรรมการ
และผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่มีความ
เก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ ถือหุ้น 

1. ดอกเบีย้ 
    จา่ย 

41.50 119.97 41.65 120.33 ตามรายงานประชมุ
วิสามญัครัง้ที่ 1/2552 เม่ือ
วนัที่ 29 มกราคม 2552 มี
มติอนมุตัิให้บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย รับความ
ชว่ยเหลือทางด้านการเงิน
จากบคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อ
เสริมสภาพคลอ่งให้กบั
บริษัทฯ วงเงินกู้ยืมไมเ่กิน 
2,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 6 
ตอ่ปี 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 311 2 283 2 179 2 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,101 8 960 8 811 8 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 3,217 25 4,212 32 2,816 27 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 17 - 21 - 9 - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,646 35 5,476 42 3,815 37 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธิ 1,616 12 1,429 11 630 6 

ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ - สทุธิ 46 - 38 - 41 - 

ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ - สทุธิ 367 3 288 2 309 3 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุธิ 375 3 328 2 263 3 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 5,686 44 5,225 40 4,933 49 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 322 3 320 2 130 1 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 45 - 85 1 77 1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,457 65 7,713 58 6,383 63 

รวมสินทรัพย์ 13,103 100 13,189 100 10,198 100 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,047 16 3,533 26 666 7 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 921 7 1,027 8 623 6 

สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 2,080 16 80 1 80 1 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 28 - 15 - 58 - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,076 39 4,655 35 1,427 14 

หนีส้ินระยะยาว 80 1 2,160 17 2,240 22  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 292 2 271 2 253 3 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าบริษัทร่วม 134 1 141 1 148 1 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 63 - 22 - 16 - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 569 4 2,594 20 2,657 26 

รวมหนีสิ้น 5,645 43 7,249 55 4,084 40 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,458 57 5,940 45 6,114 60 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,103 100 13,189 100 10,198 100 

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงินรวม ปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชี 

  ในงวดปีปัจจบุนั 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,699 98 15,370 98 14,210 98 

รายได้อ่ืน 312 2 281 2 223 2 

รวมรายได้ 17,011 100 15,651 100 14,433 100 

ต้นทนุขาย (14,418) (85) (14,374) (92) (11,986) (83) 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (1,098) (6) (1,006) (6) (901) (6) 

รวมค่าใช้จ่าย (15,516) (91) (15,380) (98) (12,887) (89) 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

จากบริษัทร่วม 

221 1 (74) - (111) (1) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,716 10 197 2 1,435 10 

ต้นทนุทางการเงิน (186) (1) (147) (1) (136) (1) 

รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้ (12) - 190 1 53 - 

ก าไรหลังภาษีเงนิได้ 1,518 9 240 2 1,352 9 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (14) - (8) - (20) - 

ก าไรสุทธิ 1,504 9 232 2 1,332 9 

หมายเหตุ: งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ปีที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน

งวดปีปัจจบุนั 

 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 3,072 (135) 1,546 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,292) (1,991) (1,018) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,752) 2,230 (540) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 28 104 (12) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 283 179 191 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 311 283 179 

หมายเหตุ: งบกระแสเงินสด ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัท าขึน้ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปีปัจจบุนั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1 (เทา่) 0.92 1.18 2.67 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 2 (เทา่) 0.27 0.26 0.66 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.63 (0.04) 1.15 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 16.72 18.15 18.87 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 5 (วนั)  22 20 19 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 77.06 73.90 71.56 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วนั) 5 5 5 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 18.42 22.27 26.47 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 9 (วนั) 20 16 14 

Cash Cycle 10 (วนั) 7 9 11 

    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 13.66 6.48 15.65 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 10.28 1.28 10.10 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร13 (%)  179.03 (68.49) 107.70 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 8.84 1.48 9.23 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.45 3.84 23.19 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)  11.55 2.05 13.93 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)  35.14 13.68 36.14 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เทา่)  1.29 1.34 1.49 

    

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 19 (เทา่)  0.76 1.22 0.67 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 20 (เทา่)  8.51 1.25 9.53 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 21 (เทา่) 0.19 (0.02) 0.53 

อตัราการจา่ยเงินปันผล 22 (%)  82.14 0.00 97.23 
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หมายเหตุ:  

1)  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง   =   สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 

2)  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว   =   (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ) / หนีส้ินหมนุเวียน 

3)  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้ินหมนุเวียนเฉลี่ย 

4)  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า   =   ขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า (เฉลี่ย) 

5)  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

6)  อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ   =   ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย่) 

7)  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย   =   360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 

8)  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า   =   ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉลี่ย) 

9)  ระยะเวลาช าระหนี ้ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle   =   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช าระหนี ้

11)  อตัราก าไรขัน้ต้น   =   ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ 

12)  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   =   ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ 

13)  อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร   =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน 

14)  อตัราก าไรสทุธิ   =   ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 

15)  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   =   ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลี่ย) 

16)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   =   ก าไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 

17)  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   =   (ก าไรสทุธิ + คา่เสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลี่ย)  

18)  อตัราการหมนุของสินทรัพย์   =   รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 

19)  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  =   หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

20)  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้   =  ( กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน+ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน+ภาษี ) / ดอกเบีย้จา่ย 

                                                                        จากการด าเนินงานและลงทนุ 

21)  อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั  =   กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจา่ยช าระหนีส้ิน + รายจา่ยลงทนุ + ซือ้สินทรัพย์  

                                                                            + เงินปันผลจา่ย) 

22)  อตัราการจา่ยเงินปันผล   =   เงินปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ (Overview) 

 ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท  ในปี 2556 เป็นท่ีนา่พอใจอยา่งยิ่ง ซึง่เป็นปีที่ดีที่สดุเป็นประวตัิการณ์ตัง้แตเ่ปิด

ด าเนินการกวา่ 32 ปี รายได้รวมของกลุม่บริษัท  ปี 2556 จ านวน 17,011 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.69 จากปี 2555  

บริษัทฯ มียอดขายเนือ้ไก่แปรรูปสง่ออก ในปี 2556  จ านวน 22,500 ตนั เพิ่มขึน้ 3,850 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จากปี 

2555 ท าให้กลุม่บริษัท  มีสว่นแบง่การสง่ออกเป็นล าดบัท่ี 4 ของประเทศไทย โดยมีปริมาณการสง่ออกทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม อยูท่ี่ 14% ของปริมาณการสง่ออกของประเทศทัง้หมด (คิดรวมยอดสง่ออกของบริษัทร่วม) 

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัท ปรับสงูขึน้จาก 6% ในปี 2555 เป็น 14% ในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ เน้นการขายสนิค้า

ไก่แปรรูปปรุงสกุที่มีก าไรขัน้ต้นสงูและราคาไมผ่นัผวนตามราคาตลาด  ราคาขายสนิค้าเฉลีย่ของกลุม่บริษัท ปรับสงูขึน้

จากปี 2555  และราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ เช่น  ข้าวโพด มีราคาลดลง จากปี 2555 

ในปี 2556 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 295 ล้านบาท พลกิจากขาดทนุ จ านวน 74 ล้าน

บาท ในปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัจากการท่ี GFN สามารถพลกิจากขาดทนุเป็นก าไรตัง้แตช่ว่งต้นปี 2556  

จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้กลุม่บริษัท มีก าไรสทุธิในปี 2556 จ านวน 1,504 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,272 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 548.28 เมื่อเทียบกบัปี 2555 (งบปรับปรุงใหม)่ นบัเป็นก าไรสทุธิตอ่ปีที่สงูที่สดุตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ อยา่งไรก็

ตามกลุม่บริษัทยงัคงมุง่มัน่พฒันาคณุภาพมาตรฐาน เพื่อความเป็นเลศิด้านการผลติอาหารเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการเป็น

ผู้น าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 ตอ่ไป  

อนึง่ ในปี 2556 กลุม่บริษัท ได้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก ดงันัน้ ข้อมลูที่

แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั

ที่แสดงในค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2556 นี ้  เป็นข้อมลูที่ได้ปรับปรุงใหม่

เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ  

14.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 

รายได้จากการขายรวม 

กลุม่บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2556  จ านวน 16,699 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,329 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

8.65 เมื่อเทียบกบัปี 2555  จากปริมาณขายสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปท่ีเพิ่มขึน้ ราคาสนิค้าสง่ออกทีป่รับสงูขึน้  และการ

ขยายจ านวนร้านค้าสง่สนิค้าเนือ้ไก่และผลติภณัฑ์อาหารในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ  
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจของ 

จีเอฟพีทีและบริษัทย่อย 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เนือ้ไก่แปรรูป 7,035.44  42.13  5,803.86  37.76  6,101.15  42.94  

อาหารสตัว์ 4,817.96  28.85  5,294.03  34.44  4,838.82  34.05  

ฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่าย

ลกูไก่ 
4,004.94  23.99  3,664.25  23.85  2,812.83  19.79  

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 840.69  5.03  607.67  3.95  456.75  3.22  

รายได้จากการขายรวม 16,699.03  100.00  15,369.81  100.00  14,209.55  100.00  

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป :  

รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเป็นแหลง่รายได้หลกัของกลุม่บริษัท ในปี 2556 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 42 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 7,035 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

1,231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูป

เพิ่มขึน้ 3,850 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จากปี 2555  ซึง่สว่นใหญ่เพิ่มขึน้ในกลุม่ตลาดสง่ออกหลกัทัง้ประเทศญ่ีปุ่ น และ

ประเทศในสหภาพยโุรป ราคาขายสง่ออกเฉลีย่สนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปี 2555 

ธุรกิจอาหารสัตว์ : 

ธุรกิจอาหารสตัว์ มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย

อาหารสตัว์ จ านวน 4,818 ล้านบาท ลดลง 476 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จากปริมาณ

ขายอาหารสตัว์ที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุม่สินค้าอาหารกุ้ งที่มีปริมาณขายลดลงร้อยละ 24  ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

โรคตายดว่น หรือ Emergency Mortality Syndrome (EMS) อย่างไรก็ตาม กลุม่สินค้าอาหารปลามีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 

12 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555 จากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้และราคาขายที่ปรับสงูขึน้ ท าให้รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ของ

กลุม่บริษัทลดลงไมม่ากนกั 
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ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ : 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ได้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคญัของบริษัทฯ จากการขายไก่เนือ้มีชีวิต (Live Broiler) ให้แก่ GFN 

(บริษัทร่วมที่เร่ิมด าเนินกิจการตัง้แตปี่ 2554) ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไก่เนือ้และลกูไก่ จ านวน 4,005 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 341 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2555 สว่นใหญ่มาจากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท 

GFN ที่เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจอาหารแปรรูป :  

จากการขยายร้านค้าส่งตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น         

ไส้กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึน้มาก ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 

841 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 233 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38 จากปี 2555 จากปริมาณขายสินค้าไส้กรอกไก่และไก่ยอ

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 30 และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อยตามราคาตลาดในประเทศเช่นกนั 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีร้านค้าสง่ตามภมูิภาคทัว่ประเทศจ านวน 12 สาขา ใน 12 จงัหวดั ได้แก่ ภเูก็ต สงขลา นครปฐม บรีุรัมย์ 

เชียงใหม่ ล าปาง สรุาษฏร์ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก และเพชรบรีุ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยาย

สาขาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

ต้นทุนขาย 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2556 จ านวน 14,418 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียง 44 ล้านบาทจากปี 2555 อตัราสว่นต้นทนุ

ขายในปี 2556 ลดลงจาก ร้อยละ 92 ในปี 2555 เหลือเพียงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกบัปี 2555  เนื่องจากกลุม่บริษัท มีการ

บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ราคาข้าวโพดซึ่งเป็นหนึ่งในวตัถุดิบหลกัในการผลิตอาหารสตัว์ ลดลง

อยา่งตอ่เนื่องตามราคาตลาดโลก 

ก าไรขัน้ต้น   

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2556 จ านวน 2,281 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,285 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 129 จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่น  จากการท่ีบริษัทฯ เน้นการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุที่มีก าไรขัน้ต้นสงูและราคาขายไมผ่นั

ผวนตามราคาตลาด ประกอบกบัราคาขายเฉลีย่ของสนิค้ากลุม่อื่นๆ สว่นใหญ่ปรับสงูขึน้จากปี 2555 อีกทัง้ราคาข้าวโพด

ลดลงตามตลาดโลก จึงท าให้ต้นทนุการผลิตอาหารสตัว์และไก่เนือ้ลดลง จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทปรับ

สงูขึน้จากร้อยละ 6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 14 ในปี 2556   

รายได้อื่น  

รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในปี 2556 มีจ านวน 312 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 11 สว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่เพิ่มขึน้ 46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 102 จากปี 2555 รายได้

อื่นของกลุม่บริษัทปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายใกล้เคียงกบัปี 2555  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,098 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึน้จากเงินเดือนและโบนสัของพนกังาน ค่า

เสือ่มราคาสนิทรัพย์ถาวร และคา่สาธารณปูโภค คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6 

ของรายได้จากการขายซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2555  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจ านวนรวม 221 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 397 จากปีก่อน โดยบริษัทฯ มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทัง้ 2 

แหง่ ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) จ านวน  81 ล้านบาท และจากบริษัท จีเอฟพีที 

นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) จ านวน 140 ล้านบาท สว่นแบ่งก าไรจากเงินทนุในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึน้มาจากผลการ

ด าเนินงานของบริษัท GFN ที่สามารถพลกิจากขาดทนุในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 GFN สามารถสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่

แปรรูปได้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสง่ออกสินค้าเนือ้อกไก่แช่แข็งไปยงัตลาดประเทศกลุม่สหภาพยุโรป นบัตัง้แต่สหภาพ

ยโุรปอนญุาตให้น าเข้าเนือ้ไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2555 อีกทัง้ GFN มีการเพิ่มก าลงัการผลิต

เนือ้ไก่แปรรูปปรุงสุกจาก 16,800 ตัน เพิ่มเป็น 21,600 ตัน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2556 จึงท าให้ GFN มีผลการ

ด าเนินงานดีขึน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ  

ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุทาง

การเงิน จ านวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมี

ยอดเงินกู้ เฉลีย่ในช่วงปี 2556 สงูกวา่ปี 2555 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัท ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้จาก

การขายซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2555  

ก าไรสุทธิ  

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ 1,504 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 1,272 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 548 จากปี 2555 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 232 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) โดยมีปัจจยัหลกั

จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ ราคาขายสินค้าเฉลี่ยปรับสงูขึน้ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึน้ และสว่นแบ่งก าไร

จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัท ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการ

ขาย ดีขึน้มากเมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่ร้อยละ 2 

ก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจ าหน่าย 2,608 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,516 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 139 เมื่อเทียบกบัปี 2555 มาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษัทดีขึน้  จากการที่กลุ่ม
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บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้และยงัสามารถควบคมุต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ท าให้ EBITDA Margin 

ในปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 15.62 ดีขึน้จากปี 2555 ที่ร้อยละ 7.10 

  หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 1,716 197 1,435 
คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 888 892 820 
คา่ตดัจ าหนา่ย 4 3 2 
ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 2,608 1,092 2,257 
EBITDA Margin (%) 15.62 7.10 15.88 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 22.45 ดีขึน้มากจากปี 2555 โดยกลุม่บริษัทมีประสิทธิภาพใน

การท าก าไรดีขึน้มาก ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อย และมีตวัคูณความเสี่ยงลดลงจากปี 

2555 ดงันี ้

  

DuPont Analysis ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.45 3.84 23.19 

อตัราก าไรจากการด าเนินการ 12 (%) 10.28 1.28 10.10 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 1.29 1.34 1.49 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) (1+DE) 1.76 2.22 1.67 

 

14.3 ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,103 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 4,646 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,686 ล้านบาท     คิดเป็นร้อยละ 44 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

1,616 ล้านบาท คิดเป็น   ร้อยละ 12 ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์-สทุธิ 413 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เงินลงทนุอื่นและ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6  

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 จากสิน้ปี 2555 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555) เนื่องจากสนิค้าคงเหลอื-สทุธิลดลง 995 ล้านบาท จากราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะข้าวโพดลดลง สว่นท่ีดิน 
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อาคารและอปุกรณ์-สทุธิเพิ่มขึน้ 461 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 141 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม

เพิ่มขึน้ 187 ล้านบาท ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และพอ่แมพ่นัธุ์เพิ่มขึน้ 87 ล้านบาท  

ลูกหนีก้ารค้า 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 37 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาทจากปี 2555 ที่มีจ านวน 48 

ล้านบาท คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.3 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับรวม 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่เพิ่มขึน้เลก็น้อย จาก 20 วนั ในปี 2555 เพิ่มเป็น 22 วนั ในปี 2556 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี ้

การค้า ในปี 2556 เทา่กบั 17 เทา่ ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปี 2555  

สินค้าคงเหลือ  

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืรวม 3,217 ล้านบาทลดลง 995 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2555 จาก

วตัถดุิบและวตัถดุิบระหวา่งทางที่ลดลง อตัราสว่นสนิค้าหมนุเวยีนคงเหลอื ในปี 2556 เทา่กบั 77 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก

ปี 2555 ที่ 74 เทา่ กลุม่บริษัทมีคา่เผ่ือมลูค่าสนิค้าคงเหลอืไมเ่คลือ่นไหว จ านวน 3 ล้านบาท และคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้า

คงเหลอืลดลงสิน้งวด จ านวน 28 ล้านบาท ซึง่รวมคิดเป็นเพยีงร้อยละ 1 ของสนิค้าคงเหลอืรวม  

ปี 2556 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ 11.55 เทา่ ดีขึน้มากจากปี 2555 ที่ 2.05 เทา่ เนื่องจากกลุม่

บริษัทมีความสามารถในการใช้สนิทรัพย์ถาวรรวมอยา่งมีประสทิธิภาพ  

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 5,645 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้นิหมนุเวยีน 5,076 ล้าน

บาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 569 ล้านบาท     

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ลดลง 1,604 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 จากสิน้ปี 2555 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,486 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 106 ล้านบาท เงินกู้ ระยะยาวจากผู้ เก่ียวข้องจ านวน 2,000 ล้านบาท ถกูจดัให้อยูใ่นหมวด

หนีส้นิหมนุเวียน เนื่องจากจะครบก าหนดใน วนัท่ี 31 มกราคม 2557 ทัง้นี ้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท 

เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน 921 ล้านบาท ลดลง 106 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 

จากปี 2555 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2556 เทา่กบั 18.42 เทา่ ลดลงจากปี 2555 ที่ 22.27 เทา่ อีกทัง้กลุม่

บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่ ในปี 2556 ที่ 20 วนั    

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 4,207 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 

1,566 ล้านบาท จากการท่ีกลุม่บริษัท มีการจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,486 ล้านบาท กลุม่

บริษัท มีต้นทนุทางการเงิน ปี 2556 ที่อตัราร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.4 ในปี 2555   
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 7,458 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,518 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้   

ร้อยละ 26  จากสิน้ปี 2555 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 1,504 ล้านบาท 

จากผลประกอบการของกลุม่บริษัทท่ีดีขึน้มากในปี 2556 ท าให้มลูคา่หุ้นทางบญัชี ปี 2556 เทา่กบั 5.95 บาท    

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 3,072 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 

3,207 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จากก าไรก่อนภาษีเงินได้ปี 2556 เพิ่มขึน้ 1,480 ล้านบาท และมี

ระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2556 อยูท่ี่ 7 วนั ดีขึน้จากปี 2555 ที่ 9 วนั  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 1,292 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์

ถาวรจ านวน 860 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์จ านวน 456 ล้านบาท และซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทนุจ านวน 86 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,752 ล้านบาท โดยเป็นการช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

1,491 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระในปี 2556 และจ่ายดอกเบีย้จ่าย 186 ล้านบาท  

ดงันัน้ ณ วนัสิน้งวด กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 311 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 

28 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอตอ่การด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

จะเห็นได้จาก อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เทา่กบั 0.92 เทา่ ท่ีลดลงจาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 ซึง่อยูท่ี่ 1.18 เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่กบั 0.27 เทา่ ใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา ซึง่อยูท่ี่ 0.26 

เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด อยูท่ี่ 0.63 เทา่ ดีขึน้จากปี 2555 ซึง่อยูท่ี่ (0.04) 

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียน 5,076 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

2,047 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 921 ล้านบาท หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 28 ล้านบาทเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 80 ล้านบาท และเป็นส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันที่           

ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี 2,000 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้นิระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี ทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่ายนัน้ 

กลุม่บริษัท มีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคลอ่งเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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และเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากความสามารถช าระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทในปี 2556 เท่ากบั 

8.51 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.56 : 1 อีกทัง้ ยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนั

การเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวนรวม 3,108 ล้านบาท และวงเงิน 

Trade Finance ทัง้ที่เป็นวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจ านวน 3,571 ล้านบาท   

ส าหรับ เงินกู้ ระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนัจ านวน 2,000 ล้านบาท มีก าหนดช าระในวนัที่ 31 มกราคม 2557 จึงถกู

จดัหมวดเป็นหนีส้ินหมุนเวียนตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2556 กลุ่มบริษัท ได้รับอนุมตัิให้เข้ารับวงเงินกู้ ระยะยาวจากบุคคลที่

เก่ียวข้องกนัวงเงินรวมจ านวน 2,000 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมเงินไม่

เกิน 10 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2567 โดยไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ตามมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 

โครงสร้างเงนิทุน 

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 อตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to 

Equity Ratio) เทา่กบั 0.76 : 1 ลดลงจาก 1.22 : 1 ในปี 2555  เนื่องจาก มีผลการด าเนินงาน ในปี 2556 ดีขึน้ และมีการ

จ่ายช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดในปี 2556  

อีกทัง้ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 4,207 ล้านบาท ดงันัน้อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.56 : 1  

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2556 กลุม่บริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจ านวน 1,292 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 

860 ล้านบาท ลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์จ านวน 456 ล้านบาท ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 86 

ล้านบาท 

การลงทนุในปี 2556 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ โรงฟักลกูไก่ ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ และ

โรงงานผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทนุของกลุม่บริษัท ในปี 2556 มีจ านวน 946 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

กระแสเงินจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว  

กลุม่บริษัท มีแผนการขยายก าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตต้นน า้ เพื่อเป็นรากฐาน

ส าหรับการขยายในอนาคต โดยมีการตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 800 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบังบลงทนุในช่วง 3 ปีที่ผา่น

มา อยา่งไรก็ตาม รายจ่ายในการลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  
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14.5 ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ (Contractual Obligations) 

กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

             หนว่ย : ล้านบาท 

ภาระข้อผกูพนั รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

น้อยกวา่ 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิระยะยาว 2,160 2,080 80 - - 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ทางการเงิน - - - - - 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 56.17 20.82 17.89 5.05 12.41 
ภาระผกูพนัด้านการซือ้ 165.53 49.84 115.69 - - 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิอื่นๆ 1,085.92 1,085.92 - - - 

รวม 3,467.62 3,236.58 213.58 5.05 12.41 

 

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward Looking) 

ความผันผวนของค่าเงนิบาท 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงกับความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับค่าเงินบาทของไทยจากธุรกรรมการค้า 

โดยเฉพาะการขายสนิค้าเนือ้ไก่แปรรูปและการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยทัว่ไปมกัถกูมองวา่จะมีผลกระทบเชิงลบจาก

การแข็งคา่ของเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะกลุม่บริษัทนา่จะมีรายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่ได้น้อยลง แตใ่นทาง

ปฏิบตัิมีทัง้การน าเข้าและสง่ออกที่เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเรียกได้วา่มีการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน

แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทัง้ยงัมีการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Forwards Contract) ในการท าธุรกรรมซือ้

ขายตา่งประเทศ เพื่อป้องกนัความเสีย่งของคา่เงินบาท  

ข้อจ ากัดในการส่งออก 

การสง่ออกสนิค้าเนือ้ไก่ไปยงัตา่งประเทศ  มีข้อจ ากดัในการสง่ออกสินค้าที่แตกต่างกนั  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละ

ประเทศ  บางประเทศใช้นโยบายด้านภาษี  บางประเทศใช้นโยบายด้านสขุอนามยั  เป็นต้น  ในอนาคตนโยบายด้าน

สุขอนามัยจะเป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่ประเทศผู้ น าเข้าใช้เป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการค้า  เช่น  นโยบายด้าน

มาตรฐานสินค้าระบบ ISO 9000, GMP และ HACCP นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนษุยชน และนโยบายด้าน 

Animal Welfare เป็นต้น   สว่นนโยบายด้านภาษีจะใช้น้อยลง เพราะแต่ละประเทศจะเข้าสู่ระบบ WTO หรือการค้าแบบ

เสรี ซึง่ทางรัฐบาลจะลดการอดุหนนุและลดภาษีน าเข้าลงด้วย 
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การก าหนดโควต้า 

รัฐบาลก าหนดให้น าเข้าข้าวโพดในโควต้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตอาหารสตัว์ ซึ่งต้องน าเข้าโดยองค์การ

คลงัสินค้าเท่านัน้ โดยน าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO และจ ากดัโควต้าการน าเข้าไว้ไม่เกิน 54,700 ตนั และเสียอากร

น าเข้า ร้อยละ 20 แตถ้่าน าเข้านอกโควต้าจะเสียอากรน าเข้าร้อยละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท การ

น าเข้านอกจากประเทศสมาชิก WTO แล้วยงัสามารถน าเข้าจากประเทศอื่น แต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐบาลก าหนด 

นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อื่นอีก เช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งหากน าเ ข้าจาก

ตา่งประเทศก็ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐบาลก าหนดเช่นกนั (รายละเอียดดไูด้จาก สายธุรกิจอาหารสตัว์ (ค) เร่ือง ความ

ต้องการวตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญั) 

สหภาพยโุรปมีการก าหนดวิธีการน าเข้าโดยใช้ระบบโควต้า โดยเร่ิมใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ประเทศ

ไทยได้รับโควต้าในการสง่ออกไก่ปรุงสกุเป็นจ านวน 160,033 ตนั และได้สง่ออกเต็มจ านวนโควต้าดงักลา่วแล้ว ท าให้การ

สง่ออกยากจะขยายตวัได้ เพราะการสง่ออกนอกโควต้าต้องเสียภาษีน าเข้าสงูถึง 1,024 ยโูรต่อตนั  สว่นไก่สดแช่แข็งทาง

สหภาพยโุรปได้ยกเลกิการน าเข้า และสามารถสง่ออกได้ในช่วงปลายปี 2555 

การก าหนดราคา 

ธุรกิจด้านอาหารสตัว์มีความเก่ียวข้องกบันโยบายการก าหนดราคา  ไมว่า่จะเป็นการซือ้วตัถดุิบ หรือราคาขายอาหารสตัว์  

กลา่วคือ การซือ้กากถัว่เหลอืงในประเทศต้องรับซือ้ในราคาไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าที่ก าหนด ณ หน้าโรงงานโดยต้องท าสญัญาไว้

กบักระทรวงพาณิชย์ สว่นราคาขายอาหารสตัว์ กลุม่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายขึน้ลงได้ในทนัทีทนัใด เนื่องจากการ

ปรับราคาขายจะต้องได้รับการอนมุตัิจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัท ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท ขอรับรองว่าข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัท ขอ
รับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัท ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัท ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  23 มกราคม 2557  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การ
กระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัท ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั ก ากบัไว้  จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแล้วข้างต้น  
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เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร /  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม (%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
1. นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 

ต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามฯ 
ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ73 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม  

 พี่ชายนพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  

 พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  

 พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  

 ลงุนายสจุิน ศิริมงคลเกษม 

    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย  

 
     

 
มธัยมปลาย 

อบรมหลกัสตูร  
Directors 

Accreditation 
Program จาก
สมาคม IOD 

 
17.55 

 
ปี 2535 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2524 –ปัจจบุนั 
ปี 2525 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2518 –ปัจจบุนั 
ปี 2518 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2527 –ปัจจบุนั 
ปี 2529 –ปัจจบุนั 
ปี 2530 –ปัจจบุนั 
ปี 2531 –ปัจจบุนั 
ปี 2533 –ปัจจบุนั 
ปี 2533 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2537 –ปัจจบุนั 
ปี 2538 –ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(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. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(14) บจก. ผลิตภณัฑ์อาหาร ป.เจริญพนัธ์ (ธุรกิจฟาสต์ฟดูส)์ 
(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-สกุล / ต าแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร /  
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2. นายวิรัช   ศิริมงคลเกษม 

ต าแหน่ง 

 รองประธานกรรมการ 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามฯ 

 กรรมการผู้จดัการ 
    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ 64 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

 ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
 

 
มธัยมปลาย 

 
อบรมหลกัสตูร  

Directors 
Accreditation 
Program จาก
สมาคม IOD 

 
14.36 

 

ปี 2535 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2524 –ปัจจบุนั 
ปี 2525 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2518 –ปัจจบุนั 
ปี 2527 –ปัจจบุนั 
ปี 2529 –ปัจจบุนั 
ปี 2530 –ปัจจบุนั 
ปี 2531 –ปัจจบุนั 
ปี 2533 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2546 –ปัจจบุนั 

 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(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. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(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-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
3. นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม 

ต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามฯ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

 รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายงาน
บริหาร 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
  ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

  อาย ุ62 ปี 

  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

  ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
แพทยศาสตร์
บณัฑิต วฒิุบตัร
จกัษุแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
อบรมหลกัสตูร  

Directors 
Accreditation 
Program จาก
สมาคม IOD 

 
0.33 

 
ปี 2535 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2551 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2530 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2538 –ปัจจบุนั 

 
ประธานกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส และรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายงานบริหาร  
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(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 (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 
(14) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
(15) บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจสง่ออกดอกกล้วยไม้) 
(16) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อสง่ออกไทย 
(17) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(18) สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร /  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

    ต าแหน่ง 

 กรรมการบริหาร 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ66 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
 

 
ประถมศกึษา 

 
อบรมหลกัสตูร  

Directors 
Accreditation 
Program จาก
สมาคม IOD 

 
0.24 

 
ปี 2535 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2521 –ปัจจบุนั 
ปี 2524 –ปัจจบุนั 
ปี 2525 –ปัจจบุนั 
ปี 2518 –ปัจจบุนั 
ปี 2531 –ปัจจบุนั 
ปี 2518 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 

 
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี-การเงิน 
กรรมการบริหาร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 
(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
(10) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การ 

ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรง
และอ้อม

(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
5. นพ.สาธิต กรเณศ  

 ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 25 มิถนุายน 2541 

    อาย ุ61 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ – ไม่มี  

    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- วทบ.พบ.วฒิุบตัร
ศลัยกรรมทัว่ไปและ
ศลัยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
- อบรมหลกัสตูร  
Directors 
Accreditation 
Program จากสมาคม 
IOD 
 
- อบรมหลกัสตูร 
Audit Committee 
Program จากสมาคม 
IOD 
 

 

 
ไมมี่ 

 
ปี 2541 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2531 –ปัจจบุนั 
ปี 2556 –ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง 
อาจารย์และแพทย์ 

กรรมการ 
 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา / ประวัติ

อบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
6. นายปารเมศ เหตระกูล 

    ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2548       

    อาย ุ50 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ - ไมมี่  

    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท University 
of Hartford, 
Connecticut, USA 

 
- ปริญญาโท The 
Institute of Chartered 
Financial Analysts, 
Virginia, USA, CFA 

 
- อบรมหลกัสตูร  
Directors Accreditation 
Program จากสมาคม 
IOD 

 

 
0.004 

 
ปี 2548 –ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
 
(2) บจก. สี่พระยาการพิมพ์ (ธุรกิจหนงัสือพิมพ์) 
(3) บจก. ประชมุชา่ง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์) 
(4) บจก. อะกริยเูน่ียน (ธุรกิจการเกษตร) 
(5) บจก. ปิยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

   ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง    

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2551 

   อาย ุ49 ปี 

   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  - ไมมี่  

   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท กฎหมาย 
University of 
Pennsylvania  
 
- ปริญญาโท กฎหมาย 
Southern Methodist 
University 
 
- ปริญญาตรี กฎหมาย 
Thammasat 
University 
 
- อบรมหลกัสตูร 
Directors 
Accreditation 
Program จากสมาคม 
IOD 

 

 
ไมมี่ 

 
ปี 2551 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2548 –ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม      

   ต าแหน่ง 

 กรรมการ 
   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 

   อาย ุ56 ปี 

   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
     

 
ปริญญาตรี 
ศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อบรมหลกัสตูร 
Directors 

Accreditation 
Program จากสมาคม 

IOD 
 

 
0.81 

 
ปี 2546 –ปัจจบุนั 
ปี 2525 –ปัจจบุนั 

 
ปี 2525 –ปัจจบุนั 
ปี 2534 –ปัจจบุนั 
ปี 2536 –ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายน าเข้าสินค้า
และจดัซือ้เคมีภณัฑ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(4) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม      

    ต าแหน่ง 

 กรรมการ 

 รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
ไก่เนือ้ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 

    อาย ุ43 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 หลานนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม        

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
 

 
- ปริญญาตรี  
  เศรษฐศาสตร์ 
  Boston University 

 
- อบรมหลกัสตูร 
   Directors 
   Certification 
   Program (DCP)  
   จากสมาคม IOD 

 

 
17.77 

 
ปี 2554 –ปัจจบุนั 
ปี 2546 -ปัจจบุนั 
ปี 2547 –ปัจจบุนั 
ปี 2547 –ปัจจบุนั 
ปี 2547 –ปัจจบุนั 
ปี 2547 –ปัจจบุนั 

 

 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ไก่เนือ้ 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(4) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
10. นางปรานี ภาคสุข   

      ต าแหน่ง 

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
            ฝ่ายการเงิน 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 สิงหาคม 2554 

      อาย ุ60 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี  
  บริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยั 
  รามค าแหง 
- อบรมหลกัสตูร 
   Directors    
   Accreditation 
   Program จาก    
  สมาคม IOD 
 

 
0.91 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปี 2554 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 - ปัจจบุนั 

 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัช ี

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(5) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(6) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(7) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(8) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(9) บจก. เฟอร์มา (ธุรกิจผลิตยาสตัว์) 
(10) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
11. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม   

      ต าแหน่ง 

 รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการ
ผลิต 

 รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
การตลาด 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 ตลุาคม 2547 

      อาย ุ44 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท สาขา 
  สารสนเทศ 
  The university of       
  La Berne 

 
-ไมมี่- 

 
ปี 2547 – ปัจจบุนั 

  

 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต และรอง

กรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
        

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

หน้า 140  

 

 
ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
12. น.ส.จุฑามาส  อิงโพธ์ิชัย      

      ต าแหน่ง  

 รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 54) 

 เลขานกุารบริษัท    
    (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 16 ตลุาคม 51) 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ         

       อาย ุ38 ปี 

       ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 บตุรสาวนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 

       ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาเอก   
  บริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโท  
  บริหารธุรกิจ 
  Boston University,  
  USA 
- ปริญญาตรี  
  บริหารธุรกิจ 
  Pine Manor  
  College, USA 
 
- อบรมหลกัสตูร 
 Company Secretary  
 Program, IOD 
- อบรมหลกัสตูร 
   Directors  
   Accreditation 
   Program, IOD 

 
0.40 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 

ปี 2551 – ปัจจบุนั 
 
 

 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท    

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

หมายเหตุ: หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฎภายในข้อมูล ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ (5.9 เลขานุการบริษัท) 

 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
13. นายฐิติ วรรณเชษฐ์      

      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 02 มกราคม 2554   

      อาย ุ57 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ, 
หานเจียง มาเลเซีย  

 
-ไมมี่- 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2545 – ปี 2553 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

หน้า 142  

 

 
ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
14. นายอาทร เอือ้พอพล   

      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
ตา่งประเทศ 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2539 

      อาย ุ58 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี        
ศิลปศาสตร์ วิทยาลยั
ครูสวนสนุนัทา  

 
0.0001 

 
ปี 2539 - ปัจจบุนั 

 
      ผู้อ านวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
15. นายดนัย บุญเจริญสุขพิศาล   

      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
ภายในประเทศ 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2554 

      อาย ุ54 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต 

 
0.0001 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2537 – ปี 2553  

 

 
      ผู้อ านวยการฝ่ายขายภายในประเทศ 

ผู้จดัการฝ่ายขายภายในประเทศ 
 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

 
16. นายธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์      

      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ         
     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 

      อาย ุ48 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต 

อบรมหลกัสตูร : 
- การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนญุาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์  
มหาวิทยาลยั The Institute of Internal Auditors 
- นกับญัชีกบัการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน  สมาคมนกั
บญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- การอบรมตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543 กรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัท
จดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- การบริหารจดัการงานตรวจสอบภายในให้ทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเม่ือน า IFRS มาใช้ครัง้
แรกเพื่อผู้ท า ผู้สอบบญัชี และผู้ ใช้ สมาคมนกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ 

 
0.0001 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2543 – ปี 2554 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิต
สินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
17. นางสาวรัชนีกร ปวิตรปก   

      ต าแหน่ง 

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 

      อาย ุ53 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขา
บญัชี 

 
 

 
ไมมี่ 

 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2550 – ปี 2554 

 
            ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัช ี

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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เอกสารแนบ 1: 2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ 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. นายสจุิน ศิริมงคลเกษม /        
10. นางปรานี ภาคสขุ *        
11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม *        
12. น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั *        
13. นายฐิติ วรรณเชษฐ์ *        
14. นายอาทร เอือ้พอพล *        
15. นายดนยั บญุเจริญสขุพิศาล *        
16. นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ *        
17. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก *        

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ  * = ผู้บริหาร    
 



                 
                บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                                                                          เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย      
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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. นายสจุิน           ศิริมงคลเกษม - - - - - 

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร  / = กรรมการ    

 



          
   บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)                              เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 3:  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล 
/ต าแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

/ประเภทธุรกิจ 
นายธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ 

- ผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      ได้รับแตง่ตัง้เมื่อ 
      1 กรกฎาคม 2554 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
อบรมหลกัสตูร : 
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ 
  อนญุาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั The Institute of Internal Auditors 
- นกับญัชีกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  สมาคมนกับญัชีและ 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- การอบรมตามพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ.2543 กรมทะเบียน 
  การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน      
  สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- การบริหารจดัการงานตรวจสอบภายในให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
  ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การอา่นงบการเงินและวเิคราะห์งบเมื่อน า IFRS มาใช้ครัง้แรกเพื่อ 
  ผู้ท าผู้สอบบญัชีและผู้ใช้ สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์ 
 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 
 

ปี 2543 – 2554 

- ผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. จีเอฟพีที  
(ธุรกิจผลติสนิค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

หมายเหต:ุ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้อมลู สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ (5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 



               บริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน)                                                                                   เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 
-ไมม่ี- 

 


