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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2524 เร่ิมประกอบธุรกิจชําแหละและแปรรูปเนือ้ไก่เพ่ือการส่งออก โดยมีผู้ ถือหุ้น

หลกั คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่ม

บริษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้านการเกษตร ปศสุตัว์ และอตุสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนือ้ไก่แบบครบวงจร ได้แก่ 

กลุม่ธุรกิจอาหารสตัว์ กลุม่ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ กลุม่ธุรกิจชําแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ และกลุม่ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูป

จากเนือ้ไก่  

 

นโยบายธุรกจิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเป็นผู้ นําของอตุสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศสุตัว์และ

เกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อีกทัง้ความ

รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม  
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1.1 วสัิยทัศน์ พันธกจิ และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

วสัิยทัศน์ธุรกจิ 

จีเอฟพีที เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพ่ือการสง่ออก  

 

พันธกจิและกลยุทธ์ 

พนัธกิจ 7 ประการท่ีสร้างขึน้ จากรากฐานความใสใ่จ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการกําหนด

กลยทุธ์เพ่ือการดําเนินงานให้บรรลภุารกิจท่ีตัง้ไว้ ดงันี ้

1. คุณภาพอาหาร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์สูม่าตรฐานสากล 

กลยุทธ์ : คดัสรรวตัถดิุบชัน้เย่ียมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน เพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์อาหาร 

       ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ความปลอดภัยอาหาร : เช่ือมัน่ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

กลยุทธ์ : เตม็เป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั ทกุผลติภณัฑ์จงึปลอดภยัก่อนสง่ถงึ 

       มือผู้บริโภค 

3. นวัตกรรมอาหาร : พฒันาผลติภณัฑ์ใหมด้่วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

กลยุทธ์ : วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยูเ่สมอ พร้อมนําเข้าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือขยายธุรกิจ 

       ให้เติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

4. บุคลากรผู้เช่ียวชาญ : สง่เสริมศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ 

กลยุทธ์ : สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหน่วยงานสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ สร้างความมัน่คง 

       ระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต เพ่ือยกระดบัองค์กรสูม่าตรฐานสากล 

5. ความพงึพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าเพ่ือความพงึพอใจสงูสดุ 

กลยุทธ์ : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้า ควบคูก่ารนําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีได้คณุภาพมาตรฐานสากล  

       บนพืน้ฐานของราคาท่ีเป็นธรรม 

6. พันธมติรธุรกจิที่ ย่ังยืน : สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 

กลยุทธ์ : สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการดําเนินธุรกิจ 

       ร่วมกนัในระยะยาว 

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตสํานกึท่ีดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ : ปลกูฝังจิตสํานกึท่ีดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รักษาดลุยภาพและประโยชน์ 

       ทางเศรษฐกิจ อนันําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปและผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

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

 1.  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั (ประเทศไทย)    ถือหุ้นในสดัสว่น 51.00% 

 2.  บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ จํากดั (ประเทศนิวซีแลนด์)         ถือหุ้นในสดัสว่น 34.00% 

 3.  บริษัท ยไูนเตด็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก)  ถือหุ้นในสดัสว่น 15.00% 

2528 :  ผู้ ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จํากดั (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) ได้ถอนทนุออกไป โดยผู้ ถือหุ้นกลุ่มเครือ ป.เจริญพนัธ์ รับซือ้หุ้นไว้

ทัง้หมด 

2530 :  ได้ทําการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพ่ือขยายโรงงานและเพิ่มกําลงัการผลิต

ในการชําแหละไก่ 6,000 ตวัตอ่ชัว่โมง 

2532 :  ได้ทําการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพ่ือขยายโรงงานเพิ่มทําให้มีกําลงัการผลิต

ในการชําแหละไก่ 7,200 ตวัตอ่ชัว่โมง 

              :  ได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ป.เจริญพนัธ์โพลทรีย์ จํากดั” ในเดือนตลุาคม และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท จีเอฟพีที 

จํากดั” ในเดือนธนัวาคม 

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

แหง่ เพ่ือขยายกิจการให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ คือ 

1.  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพ่ือผลติและจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์ไข่  

     และลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 

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

2534 :  ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั ดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่าย 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

              :  ได้ทําการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

              :  ได้ซือ้หุ้ น 65.00% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2531 ซึง่ดําเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 

2535 :  เร่ิมเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้าน

บาท ทนุเรียกชําระแล้ว 570 ล้านบาท 
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2536 :  ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทนุกบั บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

จํากดั ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วน 51.00% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียน 

และเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท 

2537     :  บริษัท จีเอฟพีที จํากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจํากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจํากดั” 

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

2541    :  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ได้ทําการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2543     :  ได้ทําการเพิ่มทนุเรียกชําระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

2545     :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 65.00% เป็น 96.50% 

2546     :  ได้ทําการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทนุเรียกชําระแล้วจาก 626.91

ล้านบาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท 

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

2551     :  ได้ลงทนุ 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั   ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไก่แปรรูปและ

ไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทนุกบั บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งถือหุ้นใน

สดัส่วน 51.00% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 1,170 

ล้านบาท 

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

ล้านบาท แตจํ่านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้จากเดิม 140 ล้านหุ้น เป็น 1,400 ล้านหุ้น 

2554     :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 96.50% เป็น 97.85% 

2555     :  ได้ทําการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ โดยเพิ่มทนุในสดัส่วนเดิม 

49.00% จํานวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียก

ชําระแล้ว ดงันี ้

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

-  เดือนธนัวาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,514 เป็น 3,014 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทนุ 735.00 ล้านบาท) 

             : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.85% เป็น 97.86% 

2556     : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.86% เป็น 97.87% 

2557 : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จํากดั (มหาชน) ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) 

 :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.87% เป็น 98.03% 

2558 : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) เพิ่ม ทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.03% เป็น 98.06% 

2559 : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) เพิ่มทําให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.06% เป็น 98.10% 
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2560 : ได้ทําการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั จากทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 

 : บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด ขยายกําลงัการผลิตไส้กรอก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทําให้มีกําลงัการผลิต

รวมอยูท่ี่ 37,800 ตนั/ปี 

 : บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ขยายกําลงัการผลิตโรงงงานการผลิตอาหารแปรรูป      

ปรุงสกุแหง่ใหมด้่วยกําลงัการผลติ 30,000 ตนั/ปี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท

มหาชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกชําระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท 

GFPT เป็นบริษัทแม่ของกลุม่ ดําเนินธุรกิจหลกั คือ การชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของ

บริษัทฯ ได้แก่ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลพลอยได้จากการชําแหละไก่ จําหน่ายภาย 

ใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และของลกูค้า โดยจัดจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทฯ มี

กําลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุท่ี 122,000 ตนัตอ่ปี และมีกําลงัการผลิตไก่ปรุงสกุท่ี 32,000 ตนัตอ่ปี มีโรงงานเพียง

แหง่เดียวท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขต

ของการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท จีเอฟพีที ครอบคลมุตัง้แต่สายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ สาย

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ์  สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ สายธุรกิจจําหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชําแหละและแปรรูป

ผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ และสายธุรกิจผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

การดําเนินธุรกิจของทัง้กลุ่มบริษัท GFPT เป็นลกัษณะต่อเน่ืองครบวงจร โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ การลงทนุ 98.10% ใน

บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ดําเนินธุรกิจผลิต

อาหารสตัว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท KT คืออาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์นํา้ 

บริษัท KT จําหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP 

ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป สําหรับอาหารสตัว์นํา้ บริษัท KT จําหน่ายให้กับผู้ เลีย้งสตัว์นํา้ทัว่ไป ในปี 2560 บริษัท KT มี

กําลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 1 ล้านตนั โดยแบง่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บก 1 โรง โรงงานผลติอาหารสตัว์นํา้ 2 โรง ซึง่ตัง้อยู่

ท่ีจังหวดัสมทุรปราการ มีกําลงัการผลิตรวม 599,000 ตนัต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนือ้ 1 โรง ตัง้อยู่ท่ีจังหวดั

ชลบรีุ มีกําลงัการผลติรวม 512,000 ตนัตอ่ปี สําหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือเป็นบคุคลท่ีไมมี่ความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ  

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

GP ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้เพ่ือจําหน่ายให้กบับริษัท FKT และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์

ทัว่ไป ในปี 2560 บริษัท GP มีกําลงัการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุ์ เท่ากับ 2.59 ล้านตวัต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์มซึ่ง

ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท 

บริษัท FKT ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยซือ้ลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์เนือ้จากบริษัท GP เพ่ือนํามาเลีย้งและผลติลกูไก่

พนัธุ์เนือ้จําหน่ายให้กบับริษัท MKS ทัง้หมด สว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้นําเข้ามาจากตา่งประเทศ เพ่ือมาเลีย้ง

และผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่ จําหน่ายให้กบั บริษัท KT และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ ในปี 2560 บริษัท FKT มี

กําลงัการผลิตสําหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 113 ล้านตวัต่อปี สว่นกําลงัการผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่เท่ากบั 3 ล้านตวัต่อปี โดยมี

ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จํานวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไข่จํานวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  

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

บริษัท MKS ดําเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้โดยรับซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบริษัท FKT นํามาเลีย้งเองจนอายคุรบ 41 ถงึ 43 



               บริษัท จีเอฟพที ีจาํกัด (มหาชน)                                                                    ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 9  

 

วนั แล้วจําหน่ายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ในปี 2560 บริษัท MKS มีกําลงัการผลติไก่เนือ้

รวมเทา่กบั 92 ล้านตวัตอ่ปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99 % ในบริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั (“บริษัท GFF”) โดยมีทนุจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท 

GFF ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และ

ผลิตภณัฑ์แปรรูปอ่ืนๆ ซึง่จําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟ ฟดูส์” โดยจําหน่ายผ่านศนูย์จําหน่าย ตลาดสด และ

ตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2560 บริษัท GFF มีกําลงัการผลิตรวมเท่ากบั 11,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู ่1 แห่ง ตัง้อยู่ท่ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัท McKey”) โดยมีทนุจด

ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท  McKey ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายอาหารกึง่สําเร็จรูปแช่แข็งเพ่ือสง่ออกไปต่างประเทศ

และมีการจําหน่ายให้ร้านแมคโดนลัด์ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัท Mckey มีกําลงัผลิต

รวมเท่ากบั 73,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัชลบรีุ สําหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ี

เหลือเป็นบคุคลท่ีไมมี่ความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 

3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ดําเนินธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ไก่ เพ่ือจําหน่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัท GFN มีกําลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุท่ี 67,000 ตนัต่อปี และมีกําลงัการผลิต

ไก่ปรุงสกุท่ี 52,000 ตนัต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัชลบุรี สําหรับผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือเป็นบุคคลท่ีไม่มีความ

ขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงนิรวม 
รายได้แต่ละสายธุรกจิ 

ของจีเอฟพทีแีละ 

บริษัทย่อย 

 

ดาํเนินการ 

โดย 

% 

การถือหุ้น 

2558 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

2559 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

2560 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

% 

ชําแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ GFPT  6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 7,554.13 44.62 

อาหารสตัว์ KT 98.10 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 3,379.98 19.97 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์และ 

จําหน่ายลกูไก่ 

FKT, GP, MKS 99.99 
4,507.21 27.37 4,679.54 28.03 5,167.70 30.53 

KT 98.10 

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 853.10 5.18 896.28 5.37 826.66 4.88 

รวม   16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 16,928.47 100.00 

2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์ 

สายธุรกจิชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

สายธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ดําเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัท

ใหญ่ของกลุม่ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลติภณัฑ์พลอยได้

จากการชําแหละไก่ โดยมีช่องทางการจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.93 และ

ร้อยละ 51.07 ตามลําดบั สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1)  ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศ ซึง่บริษัทฯ มีความได้เปรียบเน่ืองจากบริษัทฯ ทํา

ธุรกิจครบวงจร คือตัง้แต่ผลิตอาหารสัตว์ เลีย้งไก่ ชําแหละไก่ และแปรรูปสินค้า ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2)  ตลาดตา่งประเทศ  

คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ผลิตเนือ้ไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และกลุ่มสหภาพยโุรป โดย

ประเทศไทยจดัเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนือ้ไก่รายใหญ่รายหนึ่ง และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งได้ โดยท่ี

ปริมาณการสง่ออกสว่นใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุ ในขณะท่ีปริมาณการสง่ออกไก่สดแช่แข็งมีสดัสว่น

การสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้  เน่ืองจากตลาดประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการอนญุาตให้มีการนําเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลงัจากท่ี

ประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของโรคไข้หวดันกได้ 
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การพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

           วตัถดิุบหลกัสําคญัท่ีใช้คือไก่เนือ้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.

ฟาร์ม จํากดั ซึง่เป็นผู้ เลีย้งไก่เนือ้ ในปี 2560 มียอดสัง่ซือ้เป็นจํานวน 4,543 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่

การดําเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจําหน่ายรายเดียว เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    

โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ  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 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ

เคร่ืองจกัรตามท่ีอนมุติัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ

กิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 

บตัรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

สายธุรกจิอาหารสัตว์ 

สายธุรกิจอาหารสตัว์ ดําเนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) (“บริษัท KT”) ผลิตภณัฑ์หลกัของ

บริษัท KT คือ อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์นํา้ บริษัท KT จําหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กบับริษัท      

เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป สําหรับอาหารสตัว์นํา้ จําหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์นํา้ทัว่ไป 

สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจอาหารสตัว์สําหรับบริษัท KT  ถือวา่ไมค่อ่ยรุนแรงมากนกั เน่ืองจากร้อยละ 65 ขายให้กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สว่นร้อยละ 35 ขายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อิสระทัว่ไป โดยบริษัท KT มีจดุแข็งท่ีสําคญัคือ เป็นบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจอาหารสตัว์มานานมากกวา่ 35 ปี ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัท KT รวมทัง้ได้จดัให้

มีนกัวิชาการคอยให้คําปรึกษา ดแูล การเลีย้งสตัว์ ซึง่ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัท KT มากย่ิงขึน้ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

ในสว่นของอาหารสตัว์ บริษัท KT พึง่พาลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 

จํากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายอาหารไก่เป็น

จํานวนเงิน 6,164 ล้านบาท บริษัท KT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวน

น้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
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สายธุรกจิฟาร์มเลีย้งสัตว์และจาํหน่ายลูกไก่ 

ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะการเลีย้งได้ 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกจิไก่ปู่ย่าพันธ์ุ 

ธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ดําเนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั (“บริษัท GP”) โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์เนือ้จาก

ต่างประเทศและนํามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ใน

โรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและนํา้อตัโนมติั เพ่ือผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้แล้วจําหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ให้กบั 

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และผู้ เลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้

มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทย่อยในกลุม่      บริษัท จีเอฟพีที ซึง่ทําธุรกิจครบวงจร ทํา

ให้บริษัท GP ไมเ่กิดสภาวะการแข่งขนักบับริษัทคูแ่ข่ง  

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท GP ต้องพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย โดยมียอดซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ใน

ปี 2560 เป็นจํานวน 122 ล้านบาท บริษัท GP คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่

จํานวนน้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุประเภท 1.5 กิจการขยายพนัธุ์สตัว์หรือเลีย้ง

ลตัว์ ในกิจการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ จํานวน 1 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุและได้สิทธิประโยชน์ตาม

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

ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ

กําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บตัรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

2. ธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ ดําเนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั (“บริษัท FKT”) โดยซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์

เนือ้จากฟาร์มไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จาก บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนํามาเลีย้งโดย

โรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหาร

และนํา้อตัโนมติั เพ่ือผลิตลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่ แล้วจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ทัง้หมดให้กบั บริษัท เอ็ม.เค.เอส. 

ฟาร์ม จํากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากัด ส่วนลกูไก่พนัธุ์ไข่จําหน่ายให้กับ บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีมี้การ

แข่งขันค่อนข้างมาก แต่เน่ืองจากบริษัท FKT เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ซึ่งทําธุรกิจครบวงจร ทําให้ไม่เกิด

สภาวะการแข่งขนักบับริษัทคูแ่ข่ง 
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การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท FKT ต้องพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั และบริษัท กรุงไทยอาหาร 

จํากดั (มหาชน) และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่

เป็นจํานวน 1,468 ล้านบาท บริษัท FKT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่จํานวน

น้อยราย เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในกิจการผลติลกูไก่ ประเภท 1.5  กิจการ

ขยายพันธุ์สัตว์ หรือเลีย้งสัตว์ จํานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตาม

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

ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ

กําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บตัรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ์ 2553  ผลิตลกูไก่ ยงัไม่มีรายได้ - 

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

3. ธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ดําเนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั (“บริษัท MKS”) ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท  

MKS คือ ไก่เนือ้ โดยมีวตัถุดิบหลกัคือ ลกูไก่พนัธุ์ เนือ้ ซือ้จากบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด และอาหารไก่ ซือ้จากบริษัท 

กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) ส่วนวตัถดิุบอ่ืน เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และนํามาดําเนินการเลีย้งใน

โรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบท่ีเลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้

อาหารและนํา้อัตโนมัติ จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจึงจําหน่ายให้กับบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท        

จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ดงันัน้ สภาวะการตลาดของบริษัทนี ้แทบจะไม่มี

การแข่งขนั เน่ืองจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท MKS  คือ บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท MKS พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 

(ประเทศไทย) จํากดั โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายไก่เนือ้เป็นจํานวน 4,543 ล้านบาท และ 4,439 ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัท MKS คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยราย เน่ืองจากบริษัท

แรกเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั สว่นบริษัทท่ีสอง เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

สทิธิประโยชน์ 

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

กิจการขยายพันธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์จํานวน 18 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้สิทธิประโยชน์ตาม

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

สุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน   ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน

หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี  นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้

บตัรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

2108(2)/2553 19 ตลุาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

1674(2)/2554 9 มิถนุายน 2554 เลีย้งไก่เนือ้ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

2106(2)/2553 19 ตลุาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 23 กมุภาพนัธ์ 2559 22 กมุภาพนัธ์ 2567 

1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เลีย้งไก่เนือ้ 21 กมุภาพนัธ์ 2559 20 กมุภาพนัธ์ 2567 

2107(2)/2553 19 ตลุาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 

2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 

2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไม่มีรายได้ - 

2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไม่มีรายได้ - 

2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไม่มีรายได้ - 

2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไม่มีรายได้ - 

2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไม่มีรายได้ - 

สายธุรกจิอาหารแปรรูป 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป ดําเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั (“บริษัท GFF”) ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอก   

ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูปอ่ืนๆ ซึง่ผลิตภณัฑ์จะอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟดูส์” ตลาดท่ีสําคญัของธุรกิจนีคื้อ 

ศนูย์จําหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง บริษัท GFF เผชิญกบัสภาวะแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากการผลิต 

ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภณัฑ์แปรรูปอ่ืน บางส่วนจะใช้เศษเนือ้ไก่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งของผลิตภณัฑ์ ซึ่งบริษัท GFF มี

คูแ่ข่งท่ีสําคญั คือกลุม่บริษัทท่ีผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเป็นหลกั  

การพึง่พาผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท  GFF ต้องพึ่งพาผู้จดัจําหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการ

ซือ้วัตถุดิบหลกั คือ ชิน้ส่วนไก่เนือ้เพ่ือนํามาผลิตและจําหน่ายสินค้า โดยในปี 2560 มียอดการสัง่ซือ้เป็นจํานวน 452    
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ล้านบาท บริษัท GFF คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว 

เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

สายธุรกจิชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ อีกทัง้มี

ความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขัน เน่ืองจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศุสตัว์ ทําให้คุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ เป็นท่ียอมรับของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามท่ีลกูค้า

ต้องการ  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะผลิตสินค้ามลูค่าเพิ่มเป็นสําคญั เน่ืองจากต้นทนุการผลิตของไทยสงูกว่าคู่แข่งเล็กน้อย ถ้า

ผลิตสินค้าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้ ดงันัน้ บริษัทฯ เน้นการผลิตไก่แปรรูปท่ีต้องใช้แรงงานท่ีมี

ฝีมือให้มากขึน้ ซึ่งประเทศอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่งขนัยงัพฒันาฝีมือได้ไม่ทนั หรือคู่แข่งในบางประเทศมีอตัราค่าจ้างแรงงานท่ีสงู             

ไม่สามารถแข่งขนัได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัอย่างย่ิงในเร่ืองของกระบวนการผลิตท่ีต้องได้มาตรฐานสากล   

มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพ่ือให้สินค้าของบริษัทฯ ปลอดภยัต่อการ

บริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือ 

ผู้บริโภคและลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ทําให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงสามารถแข่งขันได้ในตลาด

ตา่งประเทศ 

ลกัษณะของลกูค้า 

- ลกูค้าในประเทศ สามารถแบง่ลกัษณะของลกูค้าในประเทศได้เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) รับซือ้ชิน้สว่นไก่ท่ีเกิดจากการตดัแต่งสินค้าต่างประเทศไปจําหน่าย และเพ่ือ

นําไปผลิตไส้กรอก และผลิตภณัฑ์แปรรูปอ่ืน โดยมีสดัสว่นการซือ้ร้อยละ 11.46 และบริษัทร่วม 2 แห่ง 

คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 

จํากดั โดยมีสดัสว่นการซือ้คิดเป็นร้อยละ 32.28 และ ร้อยละ 0.60 ของยอดขายในประเทศ ตามลําดบั 

โดยท่ีบริษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง ซือ้ชิน้ส่วนไก่เพ่ือนําไปผลิตสินค้าส่งให้กับลกูค้าทั่วไปทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

กลุม่ท่ี 2 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทผู้ผลติสนิค้าแปรรูปเนือ้ไก่เพ่ือการสง่ออก ซึง่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะรับซือ้ชิน้สว่นไก่ โดย

มีสัดส่วนร้อยละ 9.00 ของยอดขายภายในประเทศ แล้วนําไปแปรรูปเป็นอาหารสําเร็จรูป และกึ่ง

สําเร็จรูปเพ่ือการสง่ออก  

กลุม่ท่ี 3 กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นพอ่ค้าคนกลางรายย่อย ซึง่จะมารับสินค้าจากบริษัทฯ ทกุวนัเพ่ือนําไปขายต่อผู้บริโภค

อีกทอดหนึง่ โดยมีสดัสว่นร้อยละ 46.66 ของยอดขายภายในประเทศ 
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- ลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ สง่ออกเนือ้ไก่ไปยงัตา่งประเทศ ตลาดตา่งประเทศท่ีสําคญั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ประเทศในกลุม่

สหภาพยโุรป, สิงคโปร์, มาเลเซีย และเกาหลี  เป็นต้น  

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัทฯ คือ กลุม่ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีการจําหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “GFPT” และเคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า มีสดัสว่นแบ่งเป็นตลาดภายในประเทศร้อยละ 48.93 และ

ตลาดตา่งประเทศร้อยละ 51.07 

ตลาดภายในประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการชําแหละไก่ เช่น ขนไก่ หัวไก่ เคร่ืองใน กระดูก      

เศษเนือ้ เศษหนงั โดยผู้ ซือ้ส่วนหนึ่งเป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเข้ามารับสินค้าทกุวนัเพ่ือนําไปจําหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง 

และอีกสว่นหนึ่งเป็นสินค้าคณุภาพระดบัสง่ออก จําหน่าย ให้กบับริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยสง่ออกอีก

ต่อหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากดั เป็นผู้ รับซือ้เนือ้ไก่เพ่ือนําไปผลิตไส้กรอก ส่วนบริษัทร่วมคือ          

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั จะนําไปผลิตเป็น    

ไก่ทอด เบอร์เกอร์ไก่ และ นกัเก็ต เป็นต้น 

ตลาดต่างประเทศ บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ติดต่อขายสินค้าโดยตรงกับลกูค้า ซึ่งผู้ นําเข้ารายใหญ่ คือ 

ประเทศญ่ีปุ่ นและกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศโดยสว่นใหญ่ มกัอยูใ่นลกัษณะท่ีครบวงจร คือ      

มีธุรกิจอาหารสตัว์ ผลติลกูไก่ และฟาร์มเลีย้งไก่เป็นของตนเอง 

สําหรับการแข่งขนัของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนภายในประเทศจดัได้ว่า

อยู่ในระดบัแนวหน้ารายหนึ่ง และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ โรงชําแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

การท่ีบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีครบวงจรย่อมจะได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ในด้านการควบคมุ

คุณภาพ ความสามารถในการหาเนือ้ไก่ป้อนเข้าโรงชําแหละ เน่ืองจากมีฟาร์มเลีย้งของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุง

เทคโนโลยีให้ทนัสมยั และสามารถกําหนดปริมาณให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งท่ีสําคัญในการส่งออกเนือ้ไก่ปรุงสุกประกอบด้วย บราซิล จีน และ

สหรัฐอเมริกา ปัจจบุนัการแข่งขนัในตลาดส่งออกขึน้อยู่กบัความได้เปรียบของผู้ส่งออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้นทนุของ

สินค้า ค่าระวาง คณุภาพของสินค้า ซึ่งประเทศไทยนบัได้ว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิต คณุภาพ ตลอดจน

ประสิทธิภาพในการพิจารณารูปแบบของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ทําให้ไทยสามารถขยายตลาดส่งออก

เพิ่มขึน้ทกุปี 
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

สถานการณ์ในปี 2560 

 ภาวะการผลติ 

 ในปี 2560 แม้ว่าการผลิตเนือ้ไก่ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดับ 4 ของโลกจะลดลงไปเน่ืองจาก

ปัญหาด้านชีวอนามยัและการชะลอตวัของการบริโภคเนือ้ไก่ภายในประเทศ แต่ประเทศผู้ นําในการผลิตไก่เนือ้ส่วนใหญ่

สามารถขยายการผลติเพิ่ม ขึน้โดยเป็นผลเน่ืองมาจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้ความต้องการบริโภคท่ียงัมี

การขยายตวัได้ดีในประเทศอินเดียและกลุม่สหภาพยโุรปก็เป็นปัจจยัผลกัดนัให้กลุม่ประเทศเหลา่นัน้เพิ่มการผลิตมากขึน้ 

และยงัทําให้เกิดความต้องการนําเข้าผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จากต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาการระบาดของไข้หวดันก

ท่ียงัเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในหลายประเทศก็ทําให้การผลิตโดยรวมยงัเพิ่มได้ไมม่ากนกั  

ในปี 2560 ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้รวมของโลกมีประมาณ 90.181 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 121 โดย

สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศผู้ผลติไก่เนือ้รายใหญ่ท่ีสดุของโลก ตามมาด้วย บราซิล สหภาพยโุรป และจีน ตามลําดบั  

สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนือ้ในปี 2560 ได้ประมาณ 18.601 ล้านตัน เพิ่มขึน้จากปี 2559  ประมาณร้อยละ 1.83 

ในขณะท่ีบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ราว 13.251 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 

2.63 ส่วนกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปซึ่งเป็นผู้ผลิตอนัดบัรองลงมาผลิตไก่เนือ้ได้ประมาณ  11.701 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 

2559 ร้อยละ 1.45  ในขณะท่ีจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นัน้ผลิตลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 5.69 คือผลิตได้

ประมาณ 11.601 ล้านตนั 

 ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2559 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่เนือ้จะมี

ประมาณ 1,470.262 ล้านตวัคิดเป็นปริมาณผลผลติ 2.082 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 ราวร้อยละ 4.612 ปริมาณการผลิต

ท่ีเพิ่มขึน้นีส้่วนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้ ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายใน ประเทศ 

ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้หวดันกทําให้ตลาดสง่ออกขยายตวัได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง 

ภาวะการตลาด 

 ตลาดในประเทศ  

แม้ว่าอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 จะไม่สงูมากนกั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นจากผลของการท่ี

ราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่ยงัไม่ฟืน้ตวัเท่าท่ีควร  แต่ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้

ในประเทศก็ยงัสามารถปรับสงูขึน้ได้ โดยในปี 2560 มีปริมาณความต้องการบริโภคประมาณ 1.362 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 

2559 ร้อยละ 1.312  

ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศท่ีเพิ่มขึน้นี ้ส่วนหนึ่งมีสาเหตเุน่ืองมาจากการท่ีราคา

เนือ้ไก่ไม่สูงมากเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์ชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเนือ้สุกร นอกจากนัน้ความใส่ใจในสุขภาพของ

                                                            
1 USDA Publications ; 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/Circulars/2018/01/Livestock_poultry.pdf 
2 รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีสําคญัและแนวโน้มปี 2561, สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สําสนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ; 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf 
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ผู้บริโภคจํานวนมากทําให้มีแนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนือ้สัตว์ท่ีมีไขมันต่ํา เช่น เนือ้ไก่ มากขึน้ 

ประกอบกบัการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟูด้ซึง่สว่นหนึง่ต้องใช้ผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่เป็นวตัถดิุบ และการเติบโตของธุรกิจการ

ทอ่งเท่ียวก็มีสว่นช่วยทําให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศ เพิ่มสงูขึน้ในอตัราท่ีน่าพอใจ 

การส่งออก 

การส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทยในปี 2560 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 790,000 2

3 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 

ร้อยละ 6.333 และคิดเป็นมลูคา่การสง่ออกรวมราว 101,8003 ล้านบาท อตัราการเพิ่มนีล้ดลงเม่ือเทียบกบัอตัราเพิ่มร้อยละ 

9.09 ในปี 2559 เน่ืองจากการสง่ออกไปสหภาพยโุรปลดลง 

 ในด้านของตลาดส่งออกนัน้ ญ่ีปุ่ นเป็นตลาดส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ท่ีสําคญัท่ีสดุ โดยในปี 2560 ประเทศไทย

สง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ไปยงัญ่ีปุ่ นประมาณ 422,0003 ตนั ซึง่เพิ่มขึน้ถึงประมาณร้อยละ 12.493  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

และสดัส่วนการส่งออกไปยงัญ่ีปุ่ นก็สงูขึน้จากร้อยละ 50.493 ในปี 2559 มาเป็นร้อยละ 53.423 ในปี 2560 อีกด้วย การ

ส่งออกท่ีเติบโตได้ดีในตลาดญ่ีปุ่ นเป็นเพราะบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญมีปัญหาเร่ืองความเช่ือมั่นในคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์  ส่วนตลาดสหภาพยโุรปซึง่เป็นตลาดอนัดบั 2 ของไทยนัน้การส่งออกในปี 2560 มีปริมาณราว 273,0003  ตนั 

ซึง่ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 6.353 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีสหภาพยโุรปยงัไมข่ยายโควต้าการนําเข้าให้กบัประเทศไทย

และการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้จากประเทศยโุรปตะวนัออก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากโปแลนด์ 

 นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การสง่ออกไปยงัตลาดอ่ืนๆ เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซียและแคนาดา เป็นต้น มี

ปริมาณการสง่ออกในปี 2560 ประมาณ 95,0003 ตนั เพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 24.463  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นีเ้น่ืองจากการ

ยอมรับในมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเช่ือมั่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดจากเชือ้    

ไข้หวดันก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือการสง่ออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic 
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เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก (2549 – 2561F) 

 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 

หมายเหต:ุ ปี 2560* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2561** เป็นคา่พยากรณ์ 

 

แนวโน้มปี 2561 

ภาวะการผลติ 

ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2560 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่เนือ้จะมีประมาณ 

1,501.532 ล้านตวัคิดเป็นปริมาณผลผลิต 2.172 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2560 ราวร้อยละ 2.132 เน่ืองจากการคาดการณ์ว่า

ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้การบริโภคภายในขยายตัวได้ดี นอกจากนัน้

ศกัยภาพการแข่งขนัท่ีสงูของผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะทําให้สามารถส่งออกได้ดีขึน้ด้วย 

การเติบโตของอปุสงค์ต่อผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศเช่นนี ้ทําให้ปริมาณการผลิตขยายตวั

สงูขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ 

 อยา่งไรก็ตาม มีอปุสรรคและความเส่ียงหลายประการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตอ่การผลิตและทําให้ผล

ผลิตลดลงต่ํากว่าท่ีคาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ และปัญหาการแข่งขันและกีดกันทาง

การค้าในตลาดตา่งประเทศ  

 

 

 
2 รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีสําคญัและแนวโน้มปี 2561, สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สําสนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ; 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf 
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ภาวะการตลาด 

ภาวะการเมืองท่ีคาดหมายว่าจะมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้และการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 

จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปี 2560 ก็น่าจะทําให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศสามารถเติบโตขึน้ได้

พอสมควร ทัง้นีเ้พราะโดยปกติแล้วผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่จะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับผู้บริโภคท่ีต้องการอาหารท่ีมี

คณุค่าและราคาเหมาะสมกบัค่าครองชีพ นอกจากนัน้การขยายตวัของการท่องเท่ียวซึ่งได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจงัและ

ตอ่เน่ืองก็ทําให้เกิดความต้องการผลติภณัฑ์ไก่เนือ้แปรรูปประเภทตา่งๆ มากขึน้ด้วย ทัง้นีค้าดวา่การบริโภคภายในประเทศ

ในปี 2561 จะมีปริมาณราว 1.422 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.522  

สว่นในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2561 นัน้ มีโอกาสท่ีจะฟืน้ตวัขึน้ต่อเน่ือง โดยคาดหมาย

ว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.533 จาก 790,0003 ตนัในปี 2560  เป็นประมาณ 810,0003 ตนัในปี 2561 ปัจจัย

เกือ้หนนุให้การสง่ออกยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีคาดหมายว่าจะเติบโตได้ดี นอกจากนัน้

การท่ีผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จากประเทศไทยปลอดจากเชือ้ไข้หวดันกท่ียงัระบาดอยู่เป็นครัง้คราวในหลายประเทศก็เป็นปัจจยั

เสริมท่ีสําคญั เพราะการได้รับความเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหารนีทํ้าให้ประเทศไทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่

แข็งไปยงัตลาดตา่ง ๆ และได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2561 จะขยายตวัได้จริงเพียงใดนัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลายประการท่ีอาจ

สง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่การขยายตวันี ้ได้แก่ 

ปัจจัยทางบวก 

• ผลจากการปรับปรุงประสทิธิภาพการเลีย้งไก่ทําให้สามารถผลติได้มากขึน้ด้วยต้นทนุตอ่หน่วยท่ีลดลง ทําให้ศกัยภาพ

การแข่งขนัในตลาดโลกสงูขึน้ ประกอบกบัระบบการผลิตเพ่ือสง่ออกของไทยท่ีมีมาตรฐานสงู และ

ความสามารถของผู้สง่ออกไทยในการพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้บริโภคในตา่งประเทศ ทําให้ผลติภณัฑ์จากประเทศไทยสามารถแข่งขนัได้ดีในตลาดโลก 

• ประสทิธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก ทําให้โอกาสขยายตลาดสง่ออกคอ่นข้างสดใส

โดยเฉพาะตลาดในญ่ีปุ่ น และประเทศนอกสหภาพยโุรป เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา เป็นต้น 

• นโยบายด้านการนําเข้าวตัถดิุบอาหารสตัว์ของรัฐบาลท่ีคอ่นข้างชดัเจนและไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกัช่วยให้ผู้ ทําธุรกิจ

การเลีย้งไก่เนือ้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเก่ียวกบัต้นทนุการผลติได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ปัจจัยทางลบ 

• ต้นทุนค่าจ้างท่ีสงูขึน้จากผลของการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต่ําทําให้ต้นทนุการผลิตผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้เพิ่มสงูขึน้

และลดความได้เปรียบในการสง่ออกลงเม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ข่งท่ีอตัราคา่จ้างไมเ่ปล่ียนแปลง 

• การท่ีเงินบาทแข็งคา่ขึน้ในอตัราสงูกวา่ประเทศคูแ่ข่งสําคญัในการสง่ออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ เช่น บราซิล และจีน

ทําให้ความสามารถในการแข่งขนัของผู้สง่ออกไทยลดลงเม่ือเทียบกบัผู้สง่ออกในประเทศคูแ่ข่งเหลา่นัน้ 

2 รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีสําคญัและแนวโน้มปี 2561, สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สําสนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ; 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf 

3สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือการสง่ออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic 
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• การแข่งขนัจากบราซิล ซึง่มุง่จะช่วงชิงการเป็นผู้ นําตลาดกลบัมา หลงัจากท่ีสญูเสียตลาดไปบางสว่นในปี 

2560 จากผลของการขาดความเช่ือมัน่ในมาตรฐานผลติภณัฑ์ เน่ืองจากการปลอ่ยผา่นให้เนือ้สตัว์หมดอายุ

สามารถสง่ออกได้ 

• การแข่งขันจากเวียดนาม ซึ่งโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่หลายโรงงานผ่านการตรวจรับรองจากญ่ีปุ่ นแล้วทําให้มี

โอกาสจะเป็นคูแ่ข่งสําคญัในตลาดญ่ีปุ่ นในอนาคตโดยท่ีเวียดนามจะมีข้อได้เปรียบท่ีอตัราคา่จ้างต่ํากวา่ 

• การท่ียังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศต่าง ๆ เป็นครัง้คราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานีใ้น

ประเทศไทยก็ตาม แตก็่เป็นความเส่ียงท่ีทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝา้ระวงัอยา่งเข้มงวด 

• การถกูแข่งขนัจากโปแลนด์ในตลาดสหภาพยโุรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกั ในขณะท่ีการส่งออกของไทยไม่

สามารถเพิ่มได้ เน่ืองจากการเจรจาเพ่ือให้สหภาพยุโรปเพิ่มโควตานําเข้าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยังไม่

สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ 

 

สัดส่วนการส่งออกผลติภัณฑ์ไก่เนือ้ของไทยในตลาดต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559-2561 

 

ตลาด 

2559 2560* 2561** 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

(ตัน) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น 

สหภาพยโุรป 

อ่ืน ๆ 

375,129 

291,513 

76,327 

50.49 

39.24 

10.27 

422,000 

273,000 

95,000 

53.42 

34.56 

12.02 

440,000 

265,000 

105,000 

54.32 

32.72 

12.96 

รวม 742,969 100.00 790,000 100.00 810,000 100.00 

             ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 

             หมายเหต:ุ *  ปี 2560 เป็นคา่ประมาณการ 

               ** ปี 2561 เป็นคา่พยากรณ์ 

 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ไก่เนือ้ของไทย 
                ปริมาณ: ตนั 

                     มลูค่า: ล้านบาท 

ปี 
ไก่สดแช่แขง็ ไก่แปรรูป รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2545 

2546 

2547 

2548 

2549 

2550 

336,837 

388,913 

26,137 

96 

2,662 

11,052 

24,589 

28,105 

1,725 

6 

97 

522 

127,406 

157,074 

191,739 

276,438 

294,295 

322,471 

16,244 

19,763 

22,408 

31,929 

35,742 

36,791 

464,243 

545,987 

217,876 

276,534 

296,957 

333,523 

40,833 

47,868 

24,133 

31,935 

35,839 

37,313 
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ปี 
ไก่สดแช่แขง็ ไก่แปรรูป รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560* 

2561** 

14,367 

18,260 

17,054 

27,258 

89,411 

89,092 

154,759 

215,045 

240,123 

250,000 

255,000 

862 

1,242 

1,147 

1,881 

6,491 

7,776 

15,653 

19,655 

21,341 

23,500 

23,970 

387,127 

378,809 

418,005 

435,267 

462,951 

436,590 

424,707 

466,028 

502,846 

540,000 

555,000 

54,567 

51,492 

53,805 

60,290 

64,394 

63,168 

63,324 

69,259 

74,534 

78,300 

80,475 

401,494 

397,069 

435,059 

462,525 

552,362 

525,682 

579,466 

681,073 

742,969 

790,000 

810,000 

55,429 

52,734 

54,952 

62,171 

70,885 

70,944 

78,977 

88,914 

95,875 

101,800 

104,445 

     ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 

             หมายเหต:ุ *  ปี 2560 เป็นคา่ประมาณการ 

               ** ปี 2561 เป็นคา่พยากรณ์ 

ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนือ้ไก่ภายในประเทศไทย 

ปี 
ผลผลติ  

(ล้านตัว) 

ผลผลติ  

(ตัน) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

บริโภค  

(ตัน) 

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

2556 1,189.04 1,629,916 12.69% 1,125,510 23.92% 

2557 1,295.56 1,775,928 8.96% 1,230,370 9.32% 

2558 1,337.87 1,846,264 3.96% 1,224,490 (0.48%) 

2559 1,405.49 2,032,676 10.10% 1,342,567 9.64% 

2560* 1,470.26 2,080,120 2.33% 1,360,120 1.31% 

2561** 1,501.53 2,171,569 4.40% 1,421,569 4.52% 

ท่ีมา: รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีสําคญัและแนวโน้ม ปี 2561, สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

หมายเหต:ุ ปี 2560*   เป็นคา่ประมาณการ   

                  ปี 2561** เป็นคา่พยากรณ์ 
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สายธุรกจิอาหารสัตว์ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท KT นัน้ บริษัท KT ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลติภณัฑ์ 

อีกทัง้มีความได้เปรียบมากกวา่คูแ่ข่งขนั เน่ืองจากบริษัท KT มีประสบการณ์ด้านปศสุตัว์มายาวนานมากกวา่ 35 ปี จงึได้มี

การพฒันาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามท่ีลกูค้าต้องการและเป็นท่ียอมรับของลูกค้า 

นอกจากนี ้ยังให้ความสําคัญอย่างย่ิงในเร่ืองของกระบวนการผลิตท่ีต้องได้มาตรฐานสากลและใส่ใจในเร่ืองคุณภาพ 

รวมถึงมีต้นทนุการผลิตท่ีต่ําเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นเคร่ืองมือช่วย

ควบคมุคณุภาพในการผลติทกุขัน้ตอนเพ่ือให้สนิค้าของบริษัท KT ปลอดภยัตอ่การบริโภค มีหน่วยงานในการประสานงาน

และติดตามควบคมุการขนสง่และจดัเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพ

สินค้าของบริษัท KT นอกจากนี ้ด้วยลกัษณะการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นธุรกิจแบบครบวงจร คือ มีโรงงานผลิต

อาหารสตัว์ ฟาร์มปู่ ย่าพนัธุ์ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ ฟาร์มผลิตลกูไก่เนือ้ ฟาร์มผลิตไก่เนือ้ และโรงชําแหละไก่และแปรรูปเนือ้

ไก่ จงึถือเป็นกลยทุธ์สําคญัท่ีทําให้บริษัท KT มีความโดดเดน่ เพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่ผลติภณัฑ์มากย่ิงขึน้   

ลกัษณะของลกูค้า สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 ลกูค้าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน เน่ืองจากมีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 

จํากดั,  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั และ บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั ซึง่รับซือ้เฉพาะ

อาหารไก่ 

กลุม่ท่ี 2   ลกูค้าผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ทัง้สตัว์บกและสตัว์นํา้ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร้อยละ 65 คือ กลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน และร้อยละ 35 คือ กลุ่มผู้ เลีย้งสัตว์ทั่วไปทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษัท KT จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสตัว์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท KT ส่วนช่องทางการจําหน่าย 

บริษัท KT จําหน่ายให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์โดยตรง และจําหน่ายให้กับบริษัทท่ีเป็นพ่อค้า     

คนกลางเพ่ือนําไปจําหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อีกทอดหนึง่ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีผู้ประกอบการโดยรวมมากกว่า 60 รายซึ่งถือว่ามีสภาพการแข่งขนั

ค่อนข้างรุนแรง แต่ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานและคุณภาพของสินค้าเป็นท่ีได้รับความเช่ือถือจากลกูค้า จึงถือได้ว่า

บริษัท KT มีศกัยภาพในการแข่งขนัค่อนข้างสงู จดัเป็นผู้ นําระดบัแนวหน้ารายหนึ่งภายในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ อีกทัง้ 

เม่ือพิจารณาจากรายได้จากการขายของบริษัท KT แล้ว บริษัท KT มีการขายสินค้าให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัประมาณ 

65% จงึถือวา่สภาวะการแข่งขนัสําหรับ บริษัท KT มีการแข่งขนัท่ีไมรุ่นแรงมากนกั 
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

สถานการณ์ในปี 2560 

ภาพรวม 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดบัท่ีน่าพอใจทําให้อํานาจซือ้ภายในประเทศสงูขึน้ ประกอบกบัการ

สง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ซึง่มีสดัสว่นความต้องการใช้อาหารสตัว์สงูก็มีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง และต้นทนุวตัถดิุบอาหาร

สตัว์ท่ีคอ่นข้างมีเสถียรภาพ เป็นผลให้ธุรกิจอาหารสตัว์ในปี 2560 ขยายตวัได้คอ่นข้างดี 

ในปี 2560 ความต้องการอาหารสตัว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 19,579,1354  ตนั เพิ่มขึน้จากปี 

2559 ประมาณร้อยละ 5.02 โดยธุรกิจการเลีย้งสตัว์ท่ีมีความต้องการอาหารสตัว์สูงสุดก็คือการเลีย้งไก่เนือ้ซึ่งมีความ

ต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.41 ของความต้องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข่ ซึ่งมี

ความต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.834 และร้อยละ 11.934 ของความต้องการอาหารสตัว์ทัง้สิน้ในปี 2560 

ตามลําดบั เน่ืองจากธุรกิจทัง้ 3 นีมี้ความต้องการรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 70 ของความต้องการอาหารสตัว์

ทัง้หมด การเติบโตของธุรกิจเหลา่นีจ้ึงเป็นแรงผลกัดนัสําคญัท่ีนําไปสูค่วามก้าวหน้าของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ด้วย แต่

ในทางกลบักนัถ้าธุรกิจเหล่านีป้ระสบปัญหา ก็จะทําให้ธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ต้องเผชิญกบัปัญหาเช่นกนัโดยไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้  

ความต้องการอาหารสตัว์ของธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ในปี 2560 มีประมาณ 6,345,3944 ตัน เพิ่มขึน้จากปี 2559   

ร้อยละ 2.42 ในขณะท่ีธุรกิจท่ีมีความต้องการอาหารสตัว์มากเป็นอนัดบัสองและสามคือ การเลีย้งสกุรขนุและการเลีย้งไก่

ไข่ มีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 5,448,6004 ตันและ 2,335,7674 ตัน เพิ่มขึน้จากปี 2559  ร้อยละ 3.65 และ     

ร้อยละ 5.40 ตามลําดบั 

ความต้องการวัตถุดบิอาหารสัตว์สาํคัญ 

การขยายตวัของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการเลีย้งสตัว์ ทําให้เกิดความต้องการ

วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึน้ตามมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเป็น

ส่วนประกอบหลกัของอาหารสตัว์ส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด กากถัว่เหลืองและปลาป่น วตัถดิุบเหล่านีแ้ม้ว่าจะสามารถ

ผลิตได้ภายในประเทศแต่เน่ืองจากความต้องการท่ีมีเพิ่มมาก ประกอบกบัประสิทธิภาพการผลิตท่ีค่อนข้างต่ําในการผลิต

วตัถดิุบบางประเภท เช่นถัว่เหลืองซึ่งนํามาทําเป็นกากถัว่เหลือง และปลาป่นซึ่งวตัถดิุบในประเทศส่วนใหญ่มีโปรตีนต่ํา

กวา่ท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ ทําให้การผลิตไม่สามารถขยายตวัสนองตอบต่อความต้องการได้เพียงพอ และ

จําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการนําเข้า

และมีความแน่นอนไม่เปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ก็ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสตัว์วางแผนการผลิตและการนําเข้าวัตถุดิบได้อย่าง

เหมาะสม ซึง่ช่วยปอ้งกนัปัญหาผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบอาหารสตัว์ได้ในระดบัหนึง่ 

1. ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ความต้องการข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพ่ือใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ของประเทศไทยในปี 2560 มีปริมาณทัง้สิน้

ประมาณ 8,082,643.404 ตนั สงูขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 3.42 ความต้องการในระดบันีส้งูกว่าปริมาณผลิตภายในประเทศ

ซึง่เฉล่ียปีละ 4.0 - 4.5 ล้านตนัทําให้จําเป็นต้องมีการนําเข้าไมต่ํ่ากวา่ 1.5 แสนตนัในปี 2560    

                                                            
4 สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 
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 เพ่ือคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด การนําเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

รัฐบาลกําหนด4

5 คือ  

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้านําเข้าในโควต้าต้องนําเข้าโดยองค์การคลังสินค้าเท่านัน้โดยมี

ปริมาณโควต้า 54,700 ตนั และเสียอากรนําเข้าร้อยละ  20 แตถ้่านําเข้านอกโควต้าจะเสียอากรนําเข้าร้อยละ 

73 บวกคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เสียอากรนําเข้าร้อยละ 0 โดยต้องต้องนําเข้า

ระหวา่ง 1 กมุภาพนัธ์ถงึ 31 สงิหาคม ของแตล่ะปี 

• การนําเข้าภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา(contract farming) กับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรนําเข้าร้อยละ 0 โดย

กําหนดเวลานําเข้าระหวา่ง 1 กมุภาพนัธ์ถงึ 31 สงิหาคมของแตล่ะปี5

6 

• การนําเข้าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการนําเข้าจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-

ญ่ีปุ่ น (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 0  

• การนําเข้าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริมาณโควตา 9,823.33 ตนัเสียอากรนําเข้าในโควตาร้อย

ละ 4.0 และให้องค์การคลงัสินค้าเท่านัน้เป็นผู้ นําเข้า ส่วนการนําเข้านอกโควตาทําได้เสรีไม่จํากัดปริมาณ

และช่วงเวลานําเข้า แตต้่องเสียอากรนําเข้าในอตัราร้อยละ 65.70 

• การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เสียอากรในโควต้าร้อยละ 3.6 ถ้านําเข้าในช่วง 

1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2560 และเสียอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 1.8 ถ้านําเข้าในช่วง 1 เมษายนถึง 31 

ธนัวาคม 2560 

• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้าในโควต้า ร้อยละ 0 

• การนําเข้าทัว่ไปเสียอากรนําเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 1,000 บาท โดยไม่มี

การจํากดัปริมาณและช่วงเวลานําเข้า 

2. กากถัว่เหลือง 

ความต้องการกากถัว่เหลืองเพ่ือใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2560 มีประมาณ 4,673,929.204 ตนั เพิ่มขึน้

จากปี 2559 ร้อยละ 3.72 ซึง่เกินกวา่ปริมาณผลติกากถัว่เหลืองภายในประเทศท่ีเป็นผลพลอยได้ของอตุสาหกรรมการสกดั

นํา้มันถั่วเหลืองเป็นอันมาก ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งนําเข้าสําคัญคือ อาร์เจนตินา บราซิล 

สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

 

 

                                                            
4  สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 
5 คูมื่อการนําเข้าสินค้าเกษตรตามพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ ปี 2558, กรมการค้าต่างประเทศ, 

  http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4788/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์,  http://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/2750/-2558-2560-1 
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ในปี 2560 รัฐบาลกําหนดนโยบายนําเข้ากากถัว่เหลือง5 ไว้ดงันี ้ 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) กําหนดโควต้าให้ผู้ มีสิทธินําเข้ากากถัว่เหลือง 9 

สมาคมตามท่ีรัฐบาลกําหนด อาทิ สมาคมผู้ ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย และ

สมาคมส่งเสริมผู้ ใช้วตัถุดิบอาหารสตัว์ เป็นต้นสามารถนําเข้ากากถั่วเหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ

การค้าโลกได้โดยเสียอากรนําเข้าอตัราร้อยละ 2 แต่ถ้าเป็นผู้ นําเข้าท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีได้รับสิทธินีแ้ละนอก

โควต้า ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูถึงอตัราร้อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ ได้รับสิทธินําเข้าก็ต้องยอมรับเง่ือนไข

ด้วยว่าจะรับซือ้กากถัว่เหลืองท่ีผลิตจากเมล็ดถัว่เหลืองภายในประเทศทัง้หมดของโรงงานสกดันํา้มนัพืชใน

ราคาไม่ต่ํากว่าท่ีทางการกําหนดโดยต้องทําสญัญาไว้กบักระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือผกูมดัวา่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขข้างต้น 

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สามารถทําได้โดยเสรีไม่จํากัดปริมาณและ

ช่วงเวลานําเข้า โดยเสียอากรนําเข้าร้อยละ 0  

• การนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลง

หุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA)กําหนดอากรนําเข้าร้อยละ 0 

• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 2.22  

• การนําเข้าจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้น ทําได้เสรีไมจํ่ากดัปริมาณและช่วงเวลาการนําเข้า แต่

ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูขึน้เป็นอตัราร้อยละ 6 และยงัต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 2,519 บาท

ด้วย  

3. ปลาป่น 

ในปี 2560 ความต้องการปลาป่นเพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสตัว์มีประมาณ 769,909.404 ตัน เพิ่มขึน้จากปี 2559 

ประมาณร้อยละ 4.42  แต่เน่ืองจากปริมาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องนําเข้า โดยท่ีการนําเข้าปลาป่นชนิด

โปรตีน 60% ขึน้ไปนัน้ไม่มีเง่ือนไขการจํากดัปริมาณนําเข้าหรือกําหนดว่าต้องนําเข้าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การนําเข้า

ปลาป่นโปรตีนต่ํากวา่ 60% ต้องขออนญุาตนําเข้า อตัราภาษีขาเข้าจะแตกตา่งตามแหลง่การนําเข้าดงันี ้

• การนําเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน และการนําเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ 

และไทย-ออสเตรเลีย จะเสียอากรขาเข้าอตัราร้อยละ 0 

• การนําเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากรขาเข้าร้อยละ 0 

• การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้าในโควต้าร้อยละ 10 

•  การนําเข้าตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) เสียอากรนําเข้าร้อยละ 1.67 ถ้านําเข้าในช่วง

เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 และเสียอากรนําเข้าร้อยละ 0 ถ้านําเข้าในช่วงเมษายน - ธนัวาคม 2560 

• การนําเข้าทัว่ไปถ้าเป็นปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปเสียอากรนําเข้าร้อยละ 15 ส่วนชนิดโปรตีนต่ํากว่า 

60% เสียอากรนําเข้าร้อยละ 6 

  4  สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 
5  คูมื่อการนําเข้าสินค้าเกษตรตามพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ ปี 2558, กรมการค้าตา่งประเทศ, 

  http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4788/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
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แนวโน้มปี 2561 

ภาวะการเมืองท่ีคาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึน้ และแนวโน้มท่ีเศรษฐกิจไทยจะเติบโตดีขึน้พอสมควรในปี 2561 

ประกอบกบัการท่ีการสง่ออกผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ขยายตวัได้ต่อเน่ือง สง่ผลให้ความต้องการอาหารสตัว์เติบโตได้ไมน้่อยกว่า

ในปี 2560 ทัง้นีค้าดหมายวา่ปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ในปี 2561 จะมีทัง้สิน้ราว 20,080,9344 ตนั ซึง่เพิ่มขึน้จาก

ความต้องการในปีก่อนหน้าร้อยละ 2.56  ปริมาณความต้องการรวมนีอ้าจแยกเป็นความต้องการวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ี

สําคัญได้ว่า มีความต้องการปลาป่นประมาณ 792,853.04 ตัน กากถั่วเหลือง 4,789,010.74 ตัน  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

8,252,263.14 ตนั และปลายข้าว 1,854,602.04 ตนั 

 ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ยงัคงมีความต้องการอาหารสตัว์สงูเป็นอนัดบั 1 โดย คาดว่าในปี 2561 จะมีความต้องการ

ประมาณ 6,535,7974 ตนั คิดเป็นร้อยละ 32.55 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมด ส่วนความต้องการอาหาร

สตัว์รองลงไปนัน้เป็นในธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข่ ซึง่คาดว่าจะมีประมาณ 5,659,2004 ตนั และ 2,377,7474 ตนั คิด

เป็นร้อยละ 28.18 และร้อยละ 11.84 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมดในปี 2561 ตามลําดบั 

 ความต้องการอาหารสตัว์ในระดบัดงักล่าวนี ้ทําให้คาดได้ว่าจําเป็นต้องนําเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิง กากถัว่เหลือง ปลาป่น และข้าวโพด จากตา่งประเทศไม่น้อยกวา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ซึง่ถ้าวิเคราะห์จากแนวโน้ม

การกําหนดมาตรการเก่ียวกบัการนําเข้าวตัถดิุบอาหารสตัว์ของทางการแล้ว ก็คาดหมายได้ว่ามาตรการดงักล่าวนีจ้ะไม่

แตกตา่งไปจากปี 2560 มากนกั  

 อาจสรุปได้ว่า ความก้าวหน้าและศกัยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2561 นัน้ขึน้อยู่

กบัปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจอาหารสตัว์ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัทางบวก 

• การเติบโตของการสง่ออกผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ซึง่มีสดัสว่นความต้องการอาหารสตัว์สงูสดุจะช่วยให้

อตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว์เติบโตตอ่ไปได้ดี 

• ความคาดหมายวา่เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัและเติบโตได้มากขึน้ในปี 2561 ทําให้ความต้องการบริโภค

ผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ในประเทศยงัคงขยายตวัได้ต่อเน่ืองซึง่เป็นผลดีตอ่อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์  

• นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการนําเข้าวตัถดิุบอาหารสตัว์ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือช่วยธุรกิจการเลีย้งสตัว์

มากย่ิงขึน้ ทําให้อตุสาหกรรมการผลิตอาหารสตัว์ได้ประโยชน์ตามไปด้วย 

• แม้วา่ราคานํา้มนัมีแนวโน้มจะปรับสงูขึน้บ้าง แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมทํ่าให้มีการขยายผลิตแกสโซฮอล

และไบโอดีเซลมากขึน้เหมือนในช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา เป็นผลให้มีการนําพืชท่ีเป็นวตัถดิุบอาหารสตัว์ไปผลิต

พลงังานทดแทนเหลา่นัน้น้อยลง และไมมี่ความขาดแคลนจนทําให้ราคาสงูขึน้มาก 

 

 

 

 
4  สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 
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ปัจจยัทางลบ 

• ความต้องการวตัถุดิบอาหารสตัว์ท่ีขยายตวัขึน้ในตลาดโลก ในขณะท่ีการผลิตขยายตวัได้ช้ากว่า และมี

โอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้าอากาศไม่เอือ้อํานวยอาจเป็นผลทําให้ราคาวตัถดิุบเหล่านีเ้พิ่ม

สงูขึน้ จนเป็นอปุสรรคตอ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ได้ 

• ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ อาจมีผลทางลบต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ซึ่งถ้าหากการส่งออกไก่เนือ้ได้รับ

ผลกระทบยอ่มสง่ผลถงึธุรกิจอาหารสตัว์อยา่งไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ 

• แม้ว่าการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์สําคัญ จะเป็นไปอย่างเสรีมากขึน้แล้วในปัจจุบัน แต่รัฐบาลก็ยังคง

กําหนดมาตรการท่ีเป็นข้อจํากัดอยู่อีกไม่น้อย ทําให้ต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์สูงกว่าท่ีควรจะเป็น และ

สง่ผลกระทบตอ่ศกัยภาพการแข่งขนัของผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ตา่ง ๆ จากประเทศไทยด้วย 

ประมาณการความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย ปี 2559 – 2561 (หน่วย : ตัน) 

 

ประชากรสัตว์ 

2559 2560 2561* 

ปริมาณ

อาหารสัตว์ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

อาหารสัตว์ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

อาหารสัตว์ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

ไก่เนือ้ 

ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

ไก่ไข่เลก็รุ่น 

ไก่ไข่ให้ไข ่

ไก่ไข่พอ่แมพ่นัธุ์ 

สกุรขนุ 

สกุรพนัธุ์ 

เป็ดเนือ้ 

เป็ดพนัธุ์ 

เป็ดไข ่

โคนม 

กุ้ง 

ปลา 

6,195,480  

 868,896  

1,010,244  

 2,216,000  

 31,200  

 5,256,900  

 957,900  

 264,600  

 22,995  

 214,500  

 620,865  

 450,000  

 533,120   

33.23 

4.66 

5.42 

11.89 

0.17 

28.20 

5.14 

1.42 

0.12 

1.15 

3.33 

2.41 

2.86 

6,345,394 

912,240 

1,010,244 

2,335,767 

31,200 

5,448,600 

995,100 

264,600 

22,995 

379,600 

850,275 

450,000 

533,120 

32.41 

4.66 

5.16 

11.93 

0.16 

27.83 

5.08 

1.35 

0.12 

1.94 

4.34 

2.30 

2.72 

6,535,797 

939,456 

921,801 

2,377,747 

28,800 

5,659,200 

993,240 

310,800 

23,360 

391,280 

875,453 

480,000 

544,000 

32.55 

4.68 

4.59 

11.84 

0.14 

28.18 

4.94 

1.55 

0.12 

1.95 

4.36 

2.39 

2.71 

รวม 18,642,700 100.00 19,579,135 100.00 20,080,934 100.00 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย 

หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 
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ประมาณการความต้องการวัตถุดบิอาหารสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2561 (หน่วย:ตนั) 

วัตถุดบิ 2559 2560 2561* 

ปลาป่น 

กากถัว่เหลือง 

ข้าวโพด 

ปลายข้าว 

737,304.30 

4,506,161.90 

7,815,482.10 

1,671,192.80 

769,909.40 

4,673,929.20 

8,082,643.40 

1,792,312.80 

792,853.00 

4,789,010.70 

8,252,263.10 

1,854,602.00 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย 

หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 

สายธุรกจิไก่ปู่ย่าพันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

บริษัท GP จําหน่ายลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) และ

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัท 

GP มีความใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตท่ีต่ําเพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัท GP คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษัท GP จัดจําหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด และบริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั 

(มหาชน) และลกูค้าอิสระทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยตรง ไมมี่การขายผา่นตวัแทนผู้จดัจําหน่าย 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึง่บริษัทคู่แข่งยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทท่ีเลีย้งไก่

เพ่ือการส่งออกเป็นหลกั แต่เน่ืองจากบริษัท GP ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทท่ีมีจดุแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี

ยอดจําหน่ายลูกไก่ให้กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นสดัส่วนมากถึงร้อยละ 41 จึงทําให้สภาวะการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งไม่

รุนแรงมากนกั 
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สายธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

บริษัท FKT จําหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั และบริษัท ป.

เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั สว่นลกูไก่พนัธุ์ไข่จําหน่ายให้กบับริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไป

ท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ โดยบริษัท FKT มีความใส่ใจในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุ

การผลติท่ีต่ําเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัท FKT คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าท่ีทําฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ทัว่ไป 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าผู้ เลีย้งไก่ไข่ทัว่ไป 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษัท FKT จําหน่ายให้กับลูกค้า คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จํากัด, บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากัด,   

บริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน)  และ ผู้ เลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึง่บริษัทคู่แข่งยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทท่ีเลีย้งไก่

เพ่ือการสง่ออกเป็นหลกั แต่เน่ืองจากบริษัท FKT ซึง่อยู่ในกลุม่บริษัทท่ีมีจดุแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี

ยอดจําหน่ายลกูไก่ทัง้หมดท่ีผลติได้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจงึทําให้ไมเ่กิดสภาวะการแข่งขนั 

สายธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

บริษัท MKS จําหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทร่วมทนุของ

บริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์นัน้บริษัท MKS มีลกูค้าเพียง 2 ราย

ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันัน้ ภาวะการแข่งขนัจงึไมเ่กิดขึน้ และกลยทุธ์ท่ีสําคญัคือ การท่ีบริษัท MKS มีความชํานาญ 

และมีประสบการณ์มาหลายสิบปี ทําให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัท MKS ได้มีความใสใ่จใน

เร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถงึการควบคมุต้นทนุการผลติท่ีต่ําเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

ลกัษณะของลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัท MKS คือบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ

ไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
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กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท MKS คือ บริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ โดยท่ีทัง้ 2 บริษัทรับซือ้ไก่

เนือ้ทัง้หมด ของบริษัท MKS ท่ีผลติได้ เพ่ือนําไปชําแหละและแปรรูปจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

บริษัท MKS จําหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจําหน่ายให้กบับริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัท     

จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

บริษัท MKS ไม่ต้องเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม เน่ืองจากจําหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่

และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

สายธุรกจิอาหารแปรรูป 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัท่ีสําคญั 

นโยบายการตัง้ราคาขายผลิตภณัฑ์ของบริษัท GFF ขึน้อยู่กบัปัจจยัของภาวะราคาเนือ้ไก่ในประเทศ แต่เน่ืองจาก

เนือ้ไก่ท่ีซือ้จากบริษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ทําให้บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทนุ รวมทัง้สามารถควบคมุคณุภาพของ

วตัถดิุบได้ โดยมีการเน้นกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เน้น

การพฒันาสนิค้าท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ อีกทัง้มีการพฒันาสินค้าใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบั

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคในปัจจบุนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคมาก

ย่ิงขึน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะแข่งขนักบัคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

ลกัษณะของลกูค้า แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1  ลกูค้าตลาดสด มีลกัษณะเป็นพ่อค้าคนกลางท่ีจําหน่ายสนิค้าในตลาดสด ( กรุงเทพ ) เน้นขายปลีก 

และขายสง่  สว่นใหญ่จะมีหน้าร้านเป็นของตนเอง โดยลกูค้ากลุม่ดงันีจ้ะจดัจําหน่ายให้กบัลกูค้าทัว่ไป เช่น 

สถาบนัการศกึษา / เบเกอร่ี / พอ่ค้า แมค้่ารถเข็นประเภทปิง้ยา่ง ฯลฯ        

กลุม่ท่ี 2  ลกูค้าตา่งจงัหวดั มีลกัษณะเป็นพอ่ค้าคนกลาง หรือ ตวัแทนศนูย์ ลกูค้ากลุม่นีจ้ะสัง่สนิค้าจากบริษัทฯ 

ในปริมาณมากๆ โดยจะกระจายสนิค้าไปยงัตา่งอําเภอหรือจงัหวดัท่ีใกล้เคียง สว่นจะมีหน้าร้านหรือไมมี่ก็ได้ ลกัษณะการ

ขายคล้ายกบัลกูค้าตลาดสดกรุงเทพ 

กลุม่ท่ี 3   เป็นกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร  ลกัษณะเป็นร้านค้าและร้านอาหารเพ่ือให้บริการแวะกินและซือ้กลบับ้าน  

ลกูค้าหลกัเป็นเป็นลกูค้าสญัจร 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่หลกัทัง้ 3 กลุม่จะเน้นไปท่ีผู้บริโภคทกุประเภท เช่น  กลุม่นกัเรียน / แมบ้่าน / คนทํางาน  ฯลฯ 
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การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

นอกจากช่องทางการขายในกลุ่มท่ี 1 ( ตลาดสด ) และกลุ่มท่ี 2 ( ต่างจังหวดั ) และ 3  ทางบริษัท ฯ ยงัตัง้ศูนย์

จําหน่ายสนิค้า ท่ีเป็นของบริษัทจีเอฟ ฟดูส์ เอง โดยไมผ่า่นกลุม่ตา่งๆ อีก 15 ศนูย์ แบง่ตามภมิูภาค / กรุงเทพ  เช่น  

ภาคเหนือ   เชียงราย / ลําปาง / ตาก / พิษณโุลก / นครสวรรค์ 

ภาคใต้        สรุาษฎร์ธานี / หาดใหญ่ / ภเูก็ต  

ภาคอีสาน   อบุลราชธานี / อดุรธานี / บรีุรัมย์ 

ภาคกลาง    นครปฐม / เพชรบรีุ 

กรุงเทพ       สาขาพระราม 2 / สาขาวดัสน - ประชาอทุิศ 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอก ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเนือ้สตัว์ ซึ่งนิยมบริโภคกันมาก 

เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีคณุค่าทางโปรตีนสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการบริโภค ตลาดหลกัทัว่ไปจะเป็นตลาด

ภายในประเทศ อีกทัง้ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของ

ผู้บริโภค ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปส่งผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว จงึเกิดภาวะการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมสงูขึน้  

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์  

สายธุรกจิชาํแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

วตัถดิุบไก่เนือ้ทัง้หมดซือ้มาจากบริษัท เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยท่ีบริษัทฯ มีโรงงานชําแหละ

ไก่เพียง 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกําลงัการผลติเทา่กบั 154,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจชําแหละไก่นี ้ไมมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากนกั แตเ่น่ืองจากการชําแหละไก่จะมี

ของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อน

แล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง

รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ

บริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ

อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ

ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด  

สายธุรกจิอาหารสัตว์ 

บริษัท KT ซือ้วตัถดิุบเพ่ือผลิตอาหารสตัว์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลือง โปรตีนจากพืชอ่ืน และสว่นผสมอาหารสตัว์ 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปริมาณผลผลิตในประเทศและราคาเป็นสําคญั บริษัท KT ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ เน่ืองจากผลผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น 
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ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง เป็นต้น ทําให้ต้องพึ่งพิงการนําเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนีย้ังมีข้อจํากัดในการจัดหา

วตัถดิุบ อาทิ มาตรการการกําหนดโควตา มาตรการด้านราคา และมาตรการด้านภาษี  

ปัจจุบนับริษัท KT มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสตัว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหาร

สตัว์นํา้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ท่ีจังหวดัสมทุรปราการ โดยมีกําลงัการผลิตรวมในปี 

2560 เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้อยู่ท่ี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีกําลังการผลิต 

512,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจอาหารสตัว์ อาจก่อให้เกิดฝุ่ นและกลิ่นท่ีเกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อยู่อาศัย

ใกล้เคียงได้ บริษัท KT ได้ตระหนกัในข้อนีดี้ จงึได้มีมาตรการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วไปรบกวนบริเวณใกล้เคียง ใน

ปีท่ีผ่านมา บริษัท KT ไม่ประสบปัญหาการร้องเรียนจากบริเวณใกล้เคียง ในส่วนของนํา้ท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

นอกจากนีบ้ริษัท KT ได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่

แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัท KT ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม 

โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัท KT มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมี

นโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัท KT ไม่เคยได้รับการ

ร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกจิไก่ปู่ย่าพันธ์ุ 

บริษัท GP นําเข้าไก่ปู่ ย่าพันธุ์จากต่างประเทศ เพ่ือผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ โดยจําหน่ายให้กับบริษัท ฟาร์ม

กรุงไทย จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 2.59 ล้าน

ตวั โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบติั

ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด เพราะมี

การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึง่

เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพ่ือให้เกิดความ

ร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท GP ได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วค่อย

ปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัท GP ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ

ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัท GP มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ

ต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์

พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัท GP ไม่

เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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สายธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

บริษัท FKT ซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากดั เพ่ือนํามาผลติลกูไก่พนัธุ์

เนือ้ ในสว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไข่นัน้ซือ้มาจากตา่งประเทศ เพ่ือนํามาผลติลกูไก่พนัธุ์ไข่  โดยมีฟาร์มไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จํานวน 7 

ฟาร์ม และฟาร์มไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่ จํานวน 1 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทัง้หมดตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัชลบรีุ ในปี 2560 บริษัท FKT มีกําลงัการ

ผลติในสว่นของลกูไก่พนัธุ์เนือ้เทา่กบั 113 ล้านตวั และมีกําลงัการผลติในสว่นลกูไก่พนัธุ์ไข ่เทา่กบั 3 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบติั

ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด เพราะมี

การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึง่

เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพ่ือให้เกิดความ

ร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท FKT ได้จดัทําบ่อบําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วคอ่ย

ปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัท FKT ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึง่ต้องรับผิดชอบ

ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัท FKT มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ

ต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์

พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัท FKT ไม่

เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกจิฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัท MKS ซือ้ลกูไก่พนัธุ์เนือ้ ซึ่งเป็นวตัถดิุบหลกัจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน คือบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากดั ส่วน

อาหารท่ีใช้เลีย้งไก่ ซือ้มาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่นกนั คือบริษัท กรุงไทยอาหาร จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนับริษัท MKS มี

ฟาร์มเลีย้งไก่ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ โดยมีกําลงัการผลติในปี 2560 เทา่กบั 92 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบติัทาง

การเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ธุรกิจนีไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับ

อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ อีกทัง้ได้มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึง่เป็นผลดีต่อ

การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการกําจดักลิ่นอีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนใน

ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท MKS ยงัได้จดัทําบอ่บําบดันํา้เสียเพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ย

ให้ไหลลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ บริษัท MKS ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ

ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัท MKS มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ

ต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์

พลงังาน รวมถงึมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัท MKS ไม่

เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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สายธุรกจิอาหารแปรรูป 

วตัถดิุบเนือ้ไก่ ซือ้จากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดงันัน้ จึงไม่ประสบปัญหา

การจดัหาวตัถดิุบ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนีต้ัง้อยู่ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2560 มีกําลงัการผลิตเท่ากบั 

11,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม แตเ่น่ืองจากการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป

จะมีของเสียท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต ซึง่บริษัท GFF ได้จดัทําบอ่บําบดันํา้เสีย เพ่ือควบคมุคณุภาพของนํา้ให้มีสภาพท่ี

ดีก่อน แล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่นํา้สาธารณะ บริษัท GFF ตระหนกัและมีจิตสํานกึในการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ซึง่

ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัท GFF มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิต

สนิค้าและบริการตา่งๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ปฏิบติัตามกฎหมายสิง่แวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติ

และอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัท GFF ไม่เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแต่

อยา่งใด 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมมี่ - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  

ปัจจบุนัสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเส่ียง จึง

เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถอยูร่อดได้เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดเกิดขึน้   

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง รวมทัง้ได้ทํา

การประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ความเส่ียงตา่งๆ เหลา่นัน้ ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีต้องมีกลไกการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพในการ

ควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ อีกทัง้เตรียมการรับมือกบัความเส่ียงต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง

ธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถดํารงอยูไ่ด้ตลอดไป  

ในการบริหารจดัการความเส่ียง บริษัทฯ ได้ดําเนินตามกรอบการบริหารความเส่ียงของ COSO ERM Framework  

โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน

พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงเหล่านัน้เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)  และได้

กําหนดให้ทกุหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจยัความเส่ียงเกิดขึน้กับบริษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

และ/หรือ ฐานะการเงิน ทําให้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ  และอาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงท่ี

พิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทฯ โดยตรงท่ีบริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งมีความเส่ียง 2 ส่วน ได้แก่  

ความเส่ียงจากปัจจยัภายในองค์กร และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกองค์กร  ทัง้นี ้ปัจจยัความเส่ียงจากภายในองค์กร 

เป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จะพยายามทําให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากท่ีสดุ ส่วน

ปัจจัยความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกองค์กร  เป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายาม

กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากท่ีสุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละ  

ปัจจยัความเส่ียง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจัยความเส่ียงภายในองค์กร 

1.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ  

ธุรกิจอตุสาหกรรมนี ้เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทนุสงู หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีเหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจทํา 

ให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินได้  

การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีถือปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง เร่ืองการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทนุพฒันาโครงการ    

ท่ีมีความเส่ียงในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสงู นอกจากนีก้ารเตรียมวงเงิน

สินเช่ือหมนุเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกนั อนัจะนํามาซึง่ความเช่ือมัน่ในการ

ดําเนินธุรกิจให้มีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ เม่ือเกิดเหตกุารณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 
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1.2 ความเส่ียงด้านการตลาด  

การตลาด ถือเป็นหวัใจในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างตราสินค้า 

(Brand) ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน  

การบริหารความเส่ียง   

บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจดัการเพ่ือบริการลกูค้าตัง้แต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการ

ขายอย่างเป็นระบบ อนัจะนํามาซึ่งความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค นอกจากนีก้ารเปิดช่องทางการตลาด และการ   

ขายใหม่ๆ  ก็เป็นส่วนท่ีบริษัทฯ  สามารถนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  เช่น การตลาดอิ เล็กทรอนิกส์                         

(E – Marketing) , Social media ฯลฯ 

1.3 ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล  

การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ยากกว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก 

ซึง่เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีช่วยขบัเคล่ือนให้ธุรกิจเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

การบริหารความเส่ียง   

บริษัทฯ ได้ให้ทัง้โอกาสและช่องทางให้พนกังานได้แสดงความสามารถ รวมถึงมีโครงการจดัฝึกอบรมสมัมนาทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเพิ่มความรู้ความสามารถในสายงานต่าง ๆ  ถือเป็นแนวคิดหลกัท่ีจะทําให้

พนกังานรู้ถึงคณุค่าของตนเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะนําองค์ความรู้มาพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและ

ยัง่ยืน เป็นการปลกูจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholders) รวมทัง้จิตวิญญาณแห่ง

ความเป็นเจ้าของ (Entrepreneurial spirit) 

1.4 ความเส่ียงจากความเช่ือม่ันของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร 

ปัจจบุนัผู้บริโภคได้ให้ความสําคญัในเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั ของสนิค้าเนือ้ไก่และสินค้าปรุงสกุมากขึน้ 

ดังนัน้การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคต่อคุณภาพ และ         

ความปลอดภยัของสนิค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเส่ียงท่ีมีสนิค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปือ้น  ซึง่อาจเกิดขึน้

ได้ตลอดทัง้กระบวนการผลิต และทัง้ท่ีเกิดจากวตัถดิุบอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนสง่ 

หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้บริโภค ดังนัน้ บริษัทฯ จําเป็นอย่างย่ิงต้องจัดให้มีกระบวนการทํางานท่ี

มัน่ใจได้วา่ผู้บริโภคสนิค้าของบริษัทฯ จะได้บริโภคสนิค้าท่ีมีความสด สะอาด และปลอดภยั 

การบริหารความเส่ียง 

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ระบบการผลิตได้มาตรฐานสากล พร้อม

ทัง้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทัง้ระบบ ในกรณีท่ีตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการดําเนินการ ดังนัน้         

จึงสามารถรับประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีระบบควบคุม

คณุภาพวตัถดิุบท่ีนํามาใช้ในการผลิต การตรวจรับวตัถดิุบ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การบรรจหีุบห่อ การขนสง่ 

ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้มีการจัดการให้มีการ

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีท่ีจําเป็นอย่างรวดเร็ว เพ่ือความ
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ปลอดภัยของผู้บริโภค  อีกทัง้ตอบสนองผู้บริโภคและลกูค้าให้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP,      

ISO 9001:2000 ฯลฯ  ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถงึคณุภาพของสนิค้าท่ีบริษัทฯ ให้ความใสใ่จมาโดยตลอด 

1.5 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทจํานวน 686,167,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

54.73 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จงึทําให้กลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษม  สามารถควบคมุ

มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้

เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 

4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ือง

ท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้ให้คําชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกบัเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงั 

เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ การบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นธรรม โปร่งใสและยติุธรรมโดยท่ีผู้ มีอํานาจ

บริหารจัดการธุรกิจนัน้ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและผลการกระทําของตนต่อผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับ   

บริษัทฯ ทกุราย รวมถงึผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน 

1.6 ความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน 

การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุในการพฒันาบริษัทฯ รวมถงึการพฒันาในระดบัประเทศ การทจุริต คอร์รัปชนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการป้องกนั และ

ระบบควบคุมภายในท่ีดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันนัน้ยงัคงมีโอกาสเกิดขึน้ได้ทกุเม่ือ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคญัต่อการส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ สจุริตควบคู่กบัแนว

ทางการบริหารด้วยความระมดัระวงั พฒันาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมลูเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่

เสมอ เพ่ือเข้าถงึแนวทางการปอ้งกนั วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดการทจุริต คอร์รัปชนั ซึง่จะช่วย

หยดุปัญหาการสญูเสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไมเ่กิดประโยชน์ หรือการร่ัวไหลของผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ พงึ

ควรได้รับ 

    การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ เช่ือว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการทจุริต คอร์รัปชนั สามารถควบคมุได้ด้วยระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการ

จดัการกระบวนการทํางาน การแบ่งแยกหน้าท่ี และโครงสร้างหน่วยงานท่ีชดัเจน ไม่ซบัซ้อนจนทําให้เกิดปัญหา

รอยตอ่การทํางาน มีการสง่เสริมและสนบัสนนุในเร่ืองจิตสํานึกการปฏิบติัตามมาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม  

มีการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการปฏิเสธเร่ืองทจุริต คอร์รัปชนั สร้าง

เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติการเฝ้าระวงั มีการสนับสนุนและประชาสมัพนัธ์ช่องทางศูนย์รับเร่ือง

ร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคมุ 

เพ่ือเป็นการส่งสญัญาณการเฝา้ระวงัปัญหาทจุริต คอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างจริงจงั มีกระบวนการสืบสวน 
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สอบสวนท่ีโปร่งใส น่าเช่ือถือและมีความยุติธรรม มีการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน และเข้มงวดต่อ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับท่ีกระทําการทุจริต คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตาม

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 

1.7 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ซึง่มีความสําคญั เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีใช้ในด้านการปฏิบติังาน

และการเก็บรวบรวมข้อมลูของทกุหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งความเส่ียงด้านการปฏิบติังานหากพบว่ามีการ

หยุดชะงักหรือขัดข้องของระบบภายใน ระบบอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ (Programming Error)การ

ส่ือสารขัดข้อง และความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เหมาะสม

เน่ืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตแุละปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในด้าน

การปฏิบติัการตามมา 

การบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการบริหารความเส่ียงด้าน IT โดยให้มีการรักษาความปลอดภยัอย่างรัดกุม

และมีมาตรฐาน รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือกบัความเส่ียงด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ จึงได้มีแผนสํารอง

ฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และกระตุ้นให้พนกังานมีความรู้เร่ืองภยัคุกคาม

และมีความระมดัระวงัการใช้งานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงดงักลา่ว 

2. ปัจจัยความเส่ียงภายนอกองค์กร 

2.1 ความเส่ียงจากการเกดิโรคระบาดในสัตว์ 

การเกิดโรคระบาดในสตัว์ย่อมส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการบริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสตัว์ 

ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความต่ืนตระหนกและความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของ    

การบริโภคเนือ้สตัว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกท่ีระบาด   

ในฟาร์มเลีย้งไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่

ของผู้บริโภคอย่างมีนยัสําคญัท่ีจะหลีกเล่ียงการบริโภคเนือ้ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผล

กระทบตอ่เน่ืองถงึการค้าขายการสง่ออกระหวา่งประเทศท่ีถกูจํากดัสทิธิ ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถดําเนินงานได้

อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการ

บริหารความเส่ียงโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย้งไก่ท่ีทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิด        

ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพ่ือป้องกันเชือ้โรคท่ีปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มี

การใช้นโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลีย้งสตัว์ และความเป็นอยู่ท่ีดีของสตัว์ตามมาตรฐานสากล การ

บริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทัง้มี

มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ สถานท่ีฟักไข่สตัว์ปีก 

และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  นอกจากนีย้งัได้มีการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
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ระบาดของโรคให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มีการประเมินหาปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการ

จดัทําการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) เพ่ือปอ้งกนัการเกิดโรคระบาดไมใ่ห้เกิดการแพร่กระจาย 

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดงักล่าวลงได้จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม  

ซึง่เป็นผลกระทบต่ออตุสาหกรรมในภาพรวม และสง่ผลกระทบต่อเน่ืองถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้

ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั สําหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวดันกท่ีผ่านมานัน้ ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถ

ส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจบุนัสถานการณ์ดงักล่าวได้กลบัสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออก 

ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอนญุาตให้นําเข้าสินค้าเนือ้สตัว์ปีกจากประเทศไทย ทัง้ไก่สดแช่แข็งและ

ไก่แปรรูป แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจยัท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 

ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติอาหารสตัว์ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการผลติอาหารสตัว์ท่ีเป็นสินค้า

โภคภณัฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลือง ปลาป่น ซึง่ราคาจะเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของ

ผลผลติในแต่ละช่วงและฤดกูาล ประกอบกบัถกูกําหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย 

โดยปัจจยัท่ีมีผลต่ออปุสงค์ของวตัถดิุบเหลา่นี ้นอกจากความต้องการใช้เพ่ือการผลิตอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถึง

ความต้องการนําวตัถดิุบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ตลอดจนการเก็งกําไรในตลาดซือ้ขาย

สินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้าจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทาน   

ของวัตถุดิบเหล่านี ้มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศท่ีแปรปรวน หรือภัยธรรมชาติท่ีอาจทําให้ผลผลิต        

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านีอ้ยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความ

เส่ียงท่ีราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึน้จากท่ีบริษัทฯ ประมาณการไว้         

ก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลติทัง้อาหารสตัว์และเนือ้ไก่ท่ีสงูขึน้  

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางท่ีมีความชํานาญในการจดัซือ้วตัถดิุบเหล่านีโ้ดยเฉพาะ เพ่ือทําการติดตามข่าวสาร    

ท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จัดหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอ          

ต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดสร้างสถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบท่ีได้มาตรฐาน และ         

มีขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีท่ีมีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบ           

มีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานวิจยัในการจดัหาวตัถดิุบทดแทนท่ีมีคณุภาพ

เท่าเทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเส่ียงจากความผันผวน       

ของราคาวตัถดิุบท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ  สําหรับราคาอาหารสตัว์นัน้ บริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนราคาขาย

อาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเพิ่มขึน้ได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึน้ราคาจาก

กรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสินค้าท่ีหน่วยงานของรัฐควบคมุราคาจําหน่าย ทําให้การขอปรับราคา

ขายในบางคราวไมเ่ป็นสดัสว่นเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดิุบ 

2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ 

ธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลีย้งสตัว์ โดยมีสินค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้

ไก่ โดยราคาของสินค้าเหลา่นี ้ถกูกําหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจยัท่ีสง่ผล

กระทบต่ออปุสงค์ประกอบด้วยกําลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดกูาล ซึง่หากปริมาณผลผลิต
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มีมากเกินกว่าอปุสงค์ของสินค้า ย่อมสง่ผลให้ราคาสินค้าปรับตวัลดลงต่ํากว่าราคาคาดการณ์ ซึง่จะกระทบต่อ

รายได้ของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ด้วยการเพิ่มประเภท

ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการ             

ของผู้บริโภค แตอ่ยา่งไรก็ตามสําหรับราคาลกูไก่มีชีวิต เนือ้ไก่ และชิน้สว่นไก่  ก็อาจจะอยูเ่หนือความคาดหมาย

และการควบคมุของบริษัทฯ ได้ 

2.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํา้มันเชือ้เพลงิ 

ในช่วงท่ีผ่านมา ราคานํา้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก ซึ่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงผลกระทบจากภาวะ

ความผันผวนของราคานํา้มันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และต้นทุน      

การขนสง่เกิดความผนัแปรก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงจากความผันผวนของราคานํา้มันเชือ้เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อย         

มีโรงงานอาหารสตัว์ 1 แห่ง ท่ี อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ ซึง่จะทําให้ต้นทนุการขนส่งของกลุม่บริษัทฯ ลดลง เน่ืองจาก

กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมท่ี อ.บางปลากด  

จ.สมทุรปราการ ไปยงัฟาร์มเลีย้งไก่ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัชลบรีุได้ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทนุ

การผลติและการขนสง่ได้เป็นอยา่งมาก 

2.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมี

ความสําคัญ โดยต้องเร่งศึกษาและทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

รวมถงึตอบสนองความต้องการ (Need) และสร้างความพงึพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากท่ีสดุ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้ บริโภคทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ดงันัน้ จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมลูผู้บริโภคในเชิงลกึ เพ่ือนําผลการศกึษา

มาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 

รวมถึงวางแผนด้านการตลาด  เพ่ือเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ สามารถ

ตอบสนองความต้องการ อีกทัง้สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

2.6 ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

ธุรกิจมีการแข่งขนักนัมากขึน้ เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากราย แต่ละรายก็เน้นท่ีจะเพิ่มยอดขายและทํา

กําไรให้สงูขึน้ ประกอบกบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ย่อมส่งผลให้มีความ

คลอ่งตวัในการเคล่ือนย้ายทรัพยากร เงินทนุ แรงงาน รวมถงึการค้าขายระหวา่งประเทศท่ีจะมีขนาดใหญ่ขึน้  ซึง่
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สง่ผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ มีการนําสนิค้าจากประเทศท่ีมีต้นทนุการผลิตต่ํากวา่เข้ามาขายในประเทศ อีก

ทัง้การเคล่ือนย้ายฐานการผลติไปสูป่ระเทศท่ีมีคา่แรงถกู อนัจะกระทบตอ่รายได้และการดําเนินการของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดย

พฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียงพอต่อความ

ต้องการของตลาด มีหน่วยงานท่ีศึกษาและติดตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทัง้หาแหล่ง

วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพ่ือให้ได้วตัถดิุบท่ีมีราคาถูกและมีคณุภาพ มีการกระจายสินค้า

และเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย พร้อมทัง้พฒันารูปแบบการจดัสง่ให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือลดความเส่ียงด้านการ

บริหารเวลาและลดความเสียหายในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

2.7 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นการส่งออกและการนําเข้า ดงันัน้บริษัทฯ อาจได้รับ

ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการสง่ออก หากเงินบาท

แข็งค่าขึน้ย่อมสง่ผลต่อรายได้ท่ีลดลงเม่ือแปลงเป็นสกลุเงินบาท และในด้านการนําเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิต

อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึน้เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมี        

การนําเข้าเคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์บางสว่นจากตา่งประเทศ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้มีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน โดยมีนโยบายทําสญัญา

ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าไว้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งสําหรับรายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

เพ่ือคุ้มครองความเส่ียงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และยงัทําให้บริษัทฯ ทราบ

ถึงต้นทุนการผลิตท่ีแน่นอน ช่วยให้การกําหนดราคาขายมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และเป็นหลักประกันได้              

ในระดบัหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกําไรตามแผนท่ีคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การทําสญัญาดงักล่าวไม่ได้

ประกนัวา่บริษัทฯ จะสามารถจดัการกบัอตัราแลกเปล่ียนได้ในอตัราท่ีดีกวา่ตลาด เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนนัน้

เป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งแมน่ยําขณะท่ีทําสญัญา 

2.8 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ บริหารความเส่ียงด้วยการมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบีย้    

อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ด้วยการใช้

อัตราดอกเบีย้คงท่ี (Fixed Rate) เพ่ือให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ 

ขณะนัน้ 
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2.9 ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจส่งออกไปยงัหลายประเทศ ปัจจุบนัแม้การ   

กีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบกําแพงภาษีศลุกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก 

แตป่ระเทศผู้ นําเข้าได้มีการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบใหมท่ี่ไมใ่ช่ภาษีเกิดขึน้  เช่น  การกําหนดโควต้า การเพิ่ม

มาตรการด้านสขุอนามยั รวมทัง้การกําหนดมาตรฐานการนําเข้าให้สงูขึน้ การท่ีจะเปิดตลาดใหม่หรือขยาย

ตลาดไปยงัประเทศอ่ืน อาจไม่สามารถกระทําได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เน่ืองจากแตล่ะประเทศ  

มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปล่ียนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมี

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ อีกทัง้ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ

สง่ออกโดยรวม 

การบริหารความเส่ียง 

เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองการกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง

ของกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีข้อมลูและข่าวสารท่ีทนัต่อเหตกุารณ์ อนัจะได้นํามาศกึษาและ

พฒันากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า   

เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึน้เม่ือใด ซึง่การบริหารความเส่ียงเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบ

ตอ่การดําเนินงานอาจจะไมส่ามารถดําเนินการได้อยา่งครอบคลมุ 

2.10 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนัเน่ืองมาจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีผิดปกติในปัจจุบนั อนันําไปสู่

ภัยพิบัติต่างๆ ทัง้ในรูปแบบภัยแล้ง นํา้ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี ้หากเม่ือเกิดขึน้แล้วล้วนแต่ส่งผลกระทบทัง้

ทางตรงและทางอ้อม ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ถือเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถจดัการควบคุม 

หรือประเมินรูปแบบ และระดบัความรุนแรงได้อยา่งแน่ชดั ดงันัน้ การดําเนินการเตรียมการรับมือตอ่สถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงของโลกนี ้จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบท่ีบริษัทฯ ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ 

การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้มีการจดัเตรียมแผนสํารองในการดําเนินธุรกิจยามฉกุเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการดําเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกําหนดผู้ ดําเนินการและผู้ รับผิดชอบ พร้อมให้ดําเนินการติดตามข้อมูลและ

สถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ รายงานต่อคณะผู้ บริหารอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณา

เตรียมการรับมือและการปรับปรุงพฒันาแผนสํารองอยา่งตอ่เน่ือง 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีกลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ที่ดนิ       

1.1 ที่ดนิสาํหรับโรงงานผลิต       

 - ชําแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จํานวน 4 แปลง  บริษัทเป็นเจ้าของ 149.04 ติดจํานอง 4 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

    รวมเนือ้ท่ี 46-1-85.25 ไร่ จ.สมทุรปราการ    มลูคา่ 327 ล้านบาท 

 - ผลิตอาหารสตัว์ จํานวน 24 แปลง รวมเนือ้ท่ี บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 100.55 ติดจํานอง 13 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

    295-3-174.10 ไร่ จ.สมทุรปราการและจ.ชลบรีุ    มลูคา่ 675 ล้านบาท 

 1.2 ที่ดนิที่ใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่      

 - จํานวน 13 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี บริษัทเป็นเจ้าของ 43.23 ติดจํานอง 1 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

      736-1-11 ไร่    มลูคา่ 110 ล้านบาท 

 - จํานวน 54 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 137.72 ติดจํานอง 19 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

      3,596-1-36 ไร่    มลูคา่ 319 ล้านบาท 

 - จํานวน 28 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 62.63 ติดจํานอง 28 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

      2,269-0-79 ไร่    มลูคา่ 80 ล้านบาท 

 - จํานวน 4 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี  บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 60 ไม่มีภาระผกูพนั 

     1,824-0-76 ไร่       

2. โรงงาน       

2.1 โรงงานสาํหรับผลิต      

 - ชําแหละไก่และผลิตสินค้าสําเร็จรูป 1แห่ง บริษัทเป็นเจ้าของ 420.20 ติดจํานองพร้อมท่ีดิน 

    จ.สมทุรปราการ      

 - ผลิตอาหารสตัว์ 2 แห่ง จ.สมทุรปราการ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 580.52 ติดจํานองพร้อมท่ีดิน 

   และ จ.ชลบรีุ      

 - อาคารผลิตไก่ยอและไส้กรอก 1แห่ง บริษัทเป็นเจ้าของ ให้ บจก. จีเอฟฟดูส์ เช่า 0 ไม่มีภาระผกูพนั และคํานวณคา่เสื่อม

ราคาครบอายแุล้วจงึไม่มีมลูคา่

เหลืออยู่ 

2.2 โรงงานฟาร์มเลีย้งไก่และโรงฟักลูกไก่      

 - จํานวน 219 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 1,709.60 ไม่มีภาระผกูพนั 

 - จํานวน 93 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 316.16 ติดจํานองพร้อมท่ีดิน 

 - จํานวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 270.05 ไม่มีภาระผกูพนั 

 - จํานวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 67.16 ไม่มีภาระผกูพนั 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

3. เคร่ืองจักร      

 3.1 เคร่ืองจักรใช้ในการผลติ      

 - ชําแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จํานวน 69 ชดุ บริษัทเป็นเจ้าของ 364.90 ไม่มีภาระผกูพนั 

 - ผลิตอาหารสตัว์ 2 แห่ง  จํานวน 5 ชดุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 153.73 ติดจํานอง 4 ชดุ มลูคา่ 100 ล้านบาท 

 - ผลิตไก่ยอและไส้กรอก บริษัทย่อย บจก.จีเอฟฟดูส์ เป็นเจ้าของ 2.13 ไม่มีภาระผกูพนั  

 3.2 เคร่ืองจักรใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่      

 - ประเภทอปุกรณ์ในการฟักลกูไก่      

       จํานวน 37 ชดุ จ. ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 14.87 ไม่มีภาระผกูพนั 

       จํานวน 224 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 36.63 ไม่มีภาระผกูพนั 

 - ประเภทอปุกรณ์ในการเลีย้งไก่      

        จํานวน 12 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 6.53 ไม่มีภาระผกูพนั 

        จํานวน 72 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 2.74 ไม่มีภาระผกูพนั 

        จํานวน 1 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 0.00 ไม่มีภาระผกูพนั และคํานวณคา่เสื่อม

ราคาครบอายแุล้วจงึไม่มีมลูคา่

เหลืออยู่ 

        จํานวน 219 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 369.01 ไม่มีภาระผกูพนั 

นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญาเช่าอาคาร

สํานกังานเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ ศนูย์จําหน่ายสินค้า และหน่วยงานจดัสง่สินค้า และเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ทําฟาร์มเลีย้ง

สตัว์และอาคารพกัอาศยัของพนกังานจากผู้ให้เช่าท่ีเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลาํดับ 

ที่ 

ประเภทการเช่า ผู้ให้เช่า ระยะเวลาการเช่า 

จาํนวนปี วันเร่ิมสัญญา วันสิน้สุดสัญญา 

1 อาคารสํานกังาน บจก.ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3  1 สิงหาคม 2558  31 กรกฎาคม 2561 

2 อาคารสํานกังาน บจก.ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3  1 มิถนุายน 2559  31 พฤษภาคม 2562 

3 อาคารสํานกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3  1 สิงหาคม 2558  31 กรกฎาคม 2561 

4 อาคารสํานกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3  1 เมษายน 2558  31 มีนาคม 2561 

5 ท่ีดิน บจก.ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส 20  1 สิงหาคม 2550  31 กรกฎาคม 2570 

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

7 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง บจก.ป.เจริญพนัธ์โปรด๊ิวส 3  1 สิงหาคม 2558  31 กรกฎาคม 2561 
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หมายเหต ุ: 1.  สญัญาเช่าอาคารสํานกังาน และท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี สามารถต่ออาย ุสญัญาเช่าได้ภายใต้

เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา     

 2.  สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือสร้างอาคารพกัอาศยั และฟาร์มเลีย้งไก่ท่ีมีระยะเวลาการเช่า 20 ปี สามารถตอ่อายสุญัญาเช่าได้

ภายใต้เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา หากไม่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า ผู้ เช่ายอมให้ถือวา่สิ่งปลกูสร้าง อาคาร อปุกรณ์และสว่น

ควบท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าทัง้สิน้   

4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสตัว์ ฟาร์ม

เลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ การชําแหละไก่ รวมทัง้การแปรรูปเนือ้ไก่ ซึ่งทําให้บริษัทฯ

สามารถควบคมุคณุภาพ และควบคมุต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่ นัน้ ถงึแม้วา่บริษัทฯ

จะถือหุ้นอยูเ่พียงร้อยละ 49 แตบ่ริษัทฯ ยงัสามารถควบคมุการบริหารงานท่ีสําคญั เช่น การจดัหาวตัถดิุบเนือ้ไก่และไก่เนือ้ 

โดยบริษัทฯ เป็นผู้ จําหน่ายเนือ้ไก่ให้กบับริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม 

จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้ จําหน่ายไก่เนือ้ให้กบับริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

กลุม่บริษัทมีคดีความท่ีไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั แบ่งออกเป็นคดีความท่ีเกิดขึน้จากการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การฟ้องร้องลกูหนีก้ารค้าในคดีเช็ค และคดีความท่ีเกิดจากการถกูบคุคลภายนอกฟ้อง

ละเมิดดงันี ้

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากสญัญา

ประนีประนอมยอมความ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2559 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้มีคําสัง่ให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี ฉบบั

ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม 258 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 โจทก์ได้ย่ืนอทุธรณ์ และศาลอทุธรณ์พิพากษาให้บริษัท

ย่อยดงักลา่วได้ชําระหนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกจํานวน 1.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 

28 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทย่อยสองแห่งได้ย่ืนฎีกาต่อศาลจนถึงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผลท่ีแน่นอน อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าเสียหายเพียงผู้ เดียวและเป็นผู้บนัทึกประมาณการหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากคดีดงักล่าวไว้แล้วจํานวน 1.54 

ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) โดยเป็นยอดหลงัจากหกัเงินท่ีจ่ายสว่นแรกในสญัญาประนีประนอมยอมความแล้ว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท   : บริษัท จีเอฟพีท ีจาํกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 312 ถนนพระรามท่ี 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: independentdirector@gfpt.co.th         

ทนุจดทะเบียน  :  1,400,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  1,253,821,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  1,253,821,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บริษัทย่อย 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท กรุงไทยอาหาร จาํกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 

    เพ่ือผลติและจําหน่ายไข่เชือ้ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537001463 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

Home Page  : www.ktfood.co.th 

ทนุจดทะเบียน  :  400,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  400,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  40,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  98.10% 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท จีพี บรีดดิง้ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ เพ่ือผลิตและจําหน่ายลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105536132457 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  200,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  200,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  20,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 

 

 

 

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

ช่ือบริษัท  :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพ่ือผลิตและจําหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ และลกูไก่พนัธุ์ไข ่

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105521016944 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  350,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  35,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105524028536 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  550,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  550,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  55,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทย่อย 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105525001496 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  160,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  160,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  1,600,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

บริษัทร่วม 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารกึง่สําเร็จรูปแช่แข็ง 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  210 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0115536003282 

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

โทรสาร   :  0-2315-4765 

ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว  :  100,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  1,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
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บริษัทร่วม 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท จีเอฟพีท ีนิชเิร (ประเทศไทย) จาํกัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :  77 หมูท่ี่ 4 ตําบลห้างสงู อําเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 20190 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105551130397 

โทรศพัท์   :  038-932-900 

โทรสาร   :  038-932-999 

ทนุจดทะเบียน  :  3,014,000,000 บาท  

ทนุชําระแล้ว  :  3,014,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  30,140,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 

บุคคลอ้างองิอ่ืน 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

ท่ีตัง้   :  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์   :  0-2009-9000 

โทรสาร   :  0-2009-9991 

Home Page  :  www.set.or.th/tsd  

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  : -ไม่มี- 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท สาํนักงาน เอ เอม็ ซี จาํกัด 

ท่ีตัง้   :  191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์   :  0-2231-3980-7 

โทรสาร   :  0-2231-3988 

Home Page  :  www.amc-mri.com  

 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.amc-mri.com/
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

บริษัทฯ จดทะเบียนซือ้ขายหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 มีทุนจด

ทะเบียนมลูค่า 1,400,000,000 บาท เรียกชําระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,253,821,000 หุ้น มลูค่า

หุ้นละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

(ก) ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มดีงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) กลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษม (1) 686,167,340 54.73% 

2) NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52% 

3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 46,337,814 3.70% 

4) น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชยั 40,000,000 3.19% 

5) นางเพียงใจ ชยาวิวฒัน์กลุ 20,000,000 1.60% 

6) นายก้องภพ ลมิทรง 20,000,000 1.60% 

7) STATE STREET EUROPE LIMITED 19,113,237 1.52% 

8) NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC 

LENDING THAILAND CL AC 

14,834,069 1.18% 

9) CHASE NOMINEES LIMITED 10,079,700 0.80% 

10) นายวนัจกัร กิจธนามงคลชยั 8,900,000 0.71% 

รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 922,148,210 73.55% 

หมายเหตุ 
(1) กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจํานวน 27 ราย (เป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศวา่ด้วยเร่ืองการกําหนด

ลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบตัิการตาม

มาตรา 246 และมาตรา 247) 
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รายนามผู้ถอืหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 
จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63% 

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42% 

3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33% 

4) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 2,500,000 0.20% 

5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 10,100,000 0.81% 

6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 59,801,080 4.77% 

7) นางปรานี ภาคสขุ 1,193,930 0.10% 

8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม 46,012,100 3.67% 

9) นายขจร ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 

10) น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 

11) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม 37,531,000 2.99% 

12) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 

13) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม 35,939,000 2.87% 

14) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 35,350,000 2.82% 

15) น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม 36,375,300 2.90% 

16) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79% 

17) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม 61,450,000 4.90% 

18) นายพิษณ ุศริิมงคลเกษม 65,500,000 5.22% 

19) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม 12,200,410 0.97% 

20) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม 12,265,910 0.98% 

21) น.ส.อลนีา ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40% 

22) นายอชิระ ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40% 

23) น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 5,000,000 0.40% 

24) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั 5,059,830 0.40% 

25) นายวิน ภาคสขุ 5,105,000 0.41% 

26) นายวรภทัร ภาคสขุ 5,100,000 0.41% 

27) บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จํากดั * 200 0.00% 

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 686,167,340 54.73% 

หมายเหต:ุ * บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จํากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษมทัง้หมด 
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(ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน ณ 29 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

ลาํดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1 นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63% 

2 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42% 

3 นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33% 

 รวม 67,483,580 5.38% 

 

(ค) ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)  

      -ไมม่-ี 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น 

      - ไมม่ ี- 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะ

ของกิจการ หลงัหกัเงินสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่

กบักระแสเงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม” 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 

 2555(1) 2556 2557 2558 2559 

อตัรากําไรสทุธิต่อหุน้– งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) (0.31) 0.43 0.61 (0.17) 0.41 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) - 0.35 0.40 0.25 0.30 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ – งบเฉพาะกิจการ(%) - 82.14% 65.63% N/A(2) 73.38% 

หมายเหต:ุ  

(1) ข้อมลูอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิงบเฉพาะกิจการ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม ่เน่ืองจากบริษัทฯ มีการ

ใช้มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในงวดบญัชีปี 2556 

(2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558   

มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ จึงไมส่ามารถคํานวณอตัราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และเงินสํารอง  

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติ และขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุในอนาคต 

โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคลอ่งของแตล่ะบริษัท โดยไมไ่ด้มีการกําหนดอตัราขัน้ตํ่าแตอ่ยา่งใด สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จํานวน 49.00 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

 

หมายเหต ุ: 1 – 7   คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

                  8 – 11 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เพ่ิมเตมิด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
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การจัดการ 

ในปี 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน,  

    คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  

3) ผู้บริหาร 

8.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประสทิธ์ิ    ศิริมงคลเกษม(1) ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิรัช          ศิริมงคลเกษม(1) รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

3. นพ.อนนัต์        ศิริมงคลเกษม(1) กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดแูลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รอง

กรรมการผู้จดัการอาวโุส และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบริหาร 

4. นพ.สาธิต        กรเณศ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายปารเมศ    เหตระกลู กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายธนาธิป     พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

9. นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

 

หมายเหตุ: - น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

- (1) เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท โดยกําหนดให้กรรมการผู้มีอํานาจ 2 ใน 3 ทา่นลงลายมือช่ือ

ร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

- ข้อมลูของกรรมการและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสาร

แนบ 2 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 

3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                   ตาํแหน่ง 

1. นพ.สาธิต       กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายปารเมศ  เหตระกลู(1) กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค(2) กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
                              -  (1) เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
                               -  (2) เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                     ตาํแหน่ง 

  1. นพ.สาธิต       กรเณศ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  2. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  3. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  4. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  5. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

จํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                 ตาํแหน่ง 

1.  นพ.สาธิต        กรเณศ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3.  นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4.  น.ส.จฑุามาส   อิงโพธ์ิชยั กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5.  นายฐิติ           วรรณเชษฐ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ (ต่อ) 

ชื่อ – ชื่อสกุล              ตาํแหน่ง 

6.  นายธีระศกัดิ์   เป่ียมสภุคัพงศ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7.  นายนพรัตน์    ศรีจนัทร์* กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หมายเหตุ: *นายนพรัตน์ ศรีจนัทร์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

จํานวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ตาํแหน่ง 

1.  นายปารเมศ   เหตระกลู ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5.  นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหตุ: - นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการบริหาร 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 7 ทา่น 

ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ตาํแหน่ง 

1.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นายวิรัช          ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

3.  นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 

4.  นางปรานี ภาคสขุ กรรมการบริหาร 

5.  นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

6.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

7.  นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 
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8.2 ผู้บริหาร*  

ในปี 2560 ผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) มจํีานวน 11 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล          ตาํแหน่ง 

 1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จดัการ 

 2.  นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส**, รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบริหาร 

และรักษาการตําแหนง่ผู้ อํานวยการฝ่ายขายภายในประเทศ 

 3.  นางปรานี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานการเงิน 

 4.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

 5.  นายกิตตชิยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติและการตลาด 

 6.  น.ส.วิภาวดี   ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

 7.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  รองกรรมการผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 

 8.  นายฐิต ิ วรรณเชษฐ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

 9.  นายอาทร เอือ้พอพล ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

10. นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

หมายเหตุ: *  นิยามผู้บริหารของบริษัท กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ิมด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

**   ตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ซึง่รับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่าย

บญัชี จึงถือเป็นผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)   
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560  

รายนามกรรมการและผู้บริหาร 

จาํนวนหุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 2559 ณ 29 ธ.ค. 2560 
เพิ่มขึน้ / ลดลง %การถือหุ้น 

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายประสทิธ์ิ             ศิริมงคลเกษม 33,000,000 - 33,000,000 - - 2.63% 

2. นายวิรัช                     ศิริมงคลเกษม 30,349,500 - 30,349,500 - - 2.42% 

3. นพ.อนนัต์                  ศิริมงคลเกษม 4,134,080 - 4,134,080 - - 0.33% 

4. นพ.สาธิต                  กรเณศ - - - - - 0.00% 

5. นายปารเมศ             เหตระกลู 50,000 - 50,000 - - 0.004% 

6. นายธนาธิป              พิเชษฐวณิชย์โชค - - - - - 0.00% 

7. นางสมสิริ                 อิงโพธ์ิชยั 2,500,000 - 2,500,000 - - 0.20% 

8. น.ส.วรรณี                ศิริมงคลเกษม 10,100,000 - 10,100,000 - - 0.81% 

9. นายสจิุน                  ศิริมงคลเกษม 59,701,080 5,000,000 59,801,080 - +100,000 4.77% 

10. นางปรานี              ภาคสขุ 1,191,930 - 1,193,930 - +2,000 0.10% 

11. นายกิตติชยั          ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98% 

12.  น.ส.วิภาวด ี  ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98% 

13. น.ส.จฑุามาส         อิงโพธ์ิชยั 5,000,000 - 5,000,000 - - 0.40% 

14. นายฐิติ                 วรรณเชษฐ์ - - - - - 0.00% 

15. นายอาทร             เอือ้พอพล 1,000 - 1,000 - - 0.0001% 

16. นายธีระศกัดิ์       เป่ียมสภุคัพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.0001% 

17. น.ส.รัชนีกร    ปวิตรปก - - - - - 0.00% 

รวม 220,828,590 5,000,000 220,930,590 - +102,000 17.62% 

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
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8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 

89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 ตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2551 เป็นต้นมา 

โดยข้อมลูของเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

สําหรับรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการบริหาร คุณสมบัติ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การเข้าประชุม และ

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ปรากฏภายในรายงานการกํากับ

ดแูลกิจการ หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีเป็นตวัเงิน ปรากฏภายในรายงานการกํากบัดแูลกิจการ หมวดท่ี 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                  

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น  

-ไมม่-ี 

8.5 บุคลากร  

บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 5,584 คน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทัง้สิน้ 

1,294.59 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ 

เงินประกันสงัคม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักับบริษัทฯ รวม 

1,328.93 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดงันี ้

 

ปี 2560 

GFPT 

ธุรกิจผลิต 

เนือ้ไก่แปร

รูป 

บริษัทย่อย 

บริษัท KT 

ธุรกิจผลิต

อาหารสัตว์ 

และ 

ผลิตไข่เชือ้ 

บริษัท GP 

ธุรกิจฟาร์ม 

เลีย้งไก่ปู่ ย่า

พันธ์ุ 

บริษัท FKT 

ธุรกิจฟาร์ม 

เลีย้งไก่พ่อแม่

พันธ์ุและโรงฟัก

ไข่ 

บริษัท MKS 

ธุรกิจฟาร์ม 

เลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัท GFF

ธุรกิจผลิต 

ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูป 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 5,490 1,129 293 1,411 2,783 389 

พนกังานบริหาร (คน) 13 101 6 12 37 27 

พนกังานในสํานกังานใหญ่ (คน) 81 255 3 37 25 139 

รวม (คน) 5,584 1,485 302 1,460 2,845 555 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ลบ.) 1,294.59 513.56 63.54 181.29 436.34 134.20 

 ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนกังาน

อย่างมีนยัสําคญัแตอ่ย่างใด และสําหรับนโยบายในการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน ปรากฏรายละเอียดภายใน

รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม หวัข้อ ความมุง่มัน่เป็นท่ีทํางานคณุภาพท่ีพนกังานเห็นถึงความมัน่คงและความไว้วางใจ

ในอนาคต   

  



               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 63  

 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการ กํากับดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่ว่าระบบการบริหาร

จดัการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุ

อํานาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และมีความ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพ่ิมมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

ระยะยาว 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 0

1 

และข้อกําหนดขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 1

2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มีความ

สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 2

3 ท่ีออกโดยสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ

กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัเิป็นประจําทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงซึง่อาจเกิดจากการ

ดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้รับทราบหลกัปฏิบตัิตาม CG Code และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้ นํา (Governing Body) 

ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน และได้ประเมินการปฏิบตัิตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจาก

ผลประเมินท่ีได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ เป็นผู้ประเมินการปฎิบตัิตามหลกัการปฎิบตัิใน CG Code 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้หรือพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจ  

คณะกรรมการกําหนดให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ 

และมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนทราบถึงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบสารสนเทศ 

ทัง้ภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้หวัข้อ การ

กํากบัดแูลกิจการ 

จากความมุ่งมัน่ในการถือปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของทุกคนในองค์กร ทําให้บริษัทได้รับผลการ

ประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2560 อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” โดยได้รับสญัลกัษณ์ของ

คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแหง่ชาติ จํานวน 5 ดวง ซึง่จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบั ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้บริษัทฯ สามารถคงรักษาระดบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้วยผล

การประเมินระดบั “ดีเลศิ” เป็นปีท่ีสองติดตอ่กนั  

การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

                                                 
1 หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 หลกัการกํากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017 

http://www.gfpt.co.th/
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คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลมุสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สทิธิในการรับสว่นแบง่เงิน

ปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ

การประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือ

เพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการกําหนดให้มีแนวปฏิบตัิท่ีดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการ

ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีมีนยัสาํคญัของบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คําวิเคราะห์

ผลการดําเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ

บริษัทฯ และหากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ หรือ

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

โดยกําหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารท่ีใช้ในการ

ลงทะเบียนสาํหรับผู้ ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกําหนดให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ

แบบ ค. พร้อมจดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง    

ลงมติในท่ีประชมุอยา่งเต็มท่ี และจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ยงั

คํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 การดาํเนินการก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเพ่ือรับการ

พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อน    

วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างทัว่ถึง 

ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น วนักําหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้า

ประชุม และรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ภายใน

วนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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3) บริษัทฯ ได้จัดทําหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ (เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลท่ี

เก่ียวกับ  วัน / เวลา / สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงคําชีแ้จง เหตุผล

ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบตามท่ีกระทรวง

พาณิชย์กําหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ

ประชมุ  

4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมอยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม และได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุด

เดียวกบัท่ีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่ง

มากกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั  ฉบบั

ภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ  

1.2.2 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วม

ประชุม โดยจัดเตรียมสถานท่ี ท่ีมีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ทําให้การเดินทาง

เป็นไปได้สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการ

ตรวจสอบเอกสารท่ีไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืน หรือ กรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือ    

มอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (สําหรับ Custodian)  ตามรูปแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากําหนดไว้ หรือตามท่ี

เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึง่บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. จึงได้จดัสง่

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้ได้ระบเุก่ียวกบัเอกสาร / หลกัฐาน คําแนะนํา

ขัน้ตอนการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบไว้อยา่งชดัเจน และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และ

ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู  

5) บริษัทฯ กําหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ 

ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตอบคําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  

6) บริษัทฯ กําหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึง่เป็นอาสาสมคัรจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (บคุคลท่ีเป็นอิสระ) ทํา

หน้าท่ีผู้ แทนของท่ีประชุมเพ่ือเป็นสกัขีพยาน ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัหรือ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น  
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7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล 

8) บริษัทฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง

ลงคะแนน โดยให้สทิธิแกผู่้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจนตัง้แต่

เร่ิมประชมุ 

9) ประธานในท่ีประชมุมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ    

ตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน

และโปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือนดัประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสําคญัในท่ี

ประชมุอยา่งกะทนัหนั  

1.2.3 การดาํเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯ จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระสาํคญัถกูต้องและครบถ้วน เพ่ือนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบคุคลลว่งหน้า เพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอคําถาม เป็น

เวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 และเมื่อครบกําหนดเวลาดงักลา่ว พบว่า ไม่มีผู้

ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่คาํถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 

น. โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 (Record 

Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 

2560 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และเอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 นบัเป็น 34 

วนัก่อนวนัประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
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หลกัทรัพย์ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตัง้แต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 นบัเป็น 14 

วนัก่อนวนัประชมุ  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขท่ี 312 

ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ รวม

จํานวน 492 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 903,036,027 หุ้น คิดเป็น 72.02% ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึ่ง

ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติท่ีประชมุและผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระภายในวนัท่ีประชุม 

อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  2560  พร้อมภาพและเสียงท่ีบนัทึกการประชมุ 

ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 18 เมษายน 2560 

จากการดาํเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม” เป็นปีท่ี 

6 อยา่งตอ่เน่ือง นบัตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและดแูลให้มกีารปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 

และไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน โดยได้ดําเนินการ ดงันี ้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ เพ่ือป้องกันการกระทําอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์จาก

บคุคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยได้กําหนดนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน และข้อปฏิบตัิในการเก็บรักษา

ข้อมลู และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูม่ือจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าทํางาน โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยูใ่นฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ 3

4 

อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าท่ี และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดของ

บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามดําเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลท่ียังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไมว่า่เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน อนัเป็นการกระทําผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

                                                 
4 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของ

บริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้างทกุระดบั ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึง

ข้อมลูภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาติ-สนิท และคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้นด้วย เป็นต้น   
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีสําคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลบั

เก่ียวกบับริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดท่ีสดุและอยูใ่นวงจํากดั โดยไม่เปิดเผยตอ่ 

ผู้ไมเ่ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืนในทางมิชอบ แม้จะ

เกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้สุดการทํางานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อ

บคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอย่างเข้มงวด 

เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัถกูเปิดเผย กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน นําข้อมลูภายใน ของ

บริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมลูภายในท่ีสําคญัของบริษัทฯ ต้องลงนาม   

ในข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลเหล่านัน้จะใช้ความ

ระมดัระวงัรักษาความลบัและข้อมลูภายในทํานองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ี เมื่อได้รับคําถาม

เก่ียวกบัข้อมลูท่ีสาํคญัทางธุรกิจ โดยท่ีตนไมม่ีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะนําให้ผู้ถามติดตอ่ไปยงัผู้มี

หน้าท่ีเปิดเผยข้อมลู 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง

บคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิด

ของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ามนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนันํามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง

บคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความใกล้ชิด

ของบุคคลตามมาตรา 243 ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสําคญั ห้ามทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมูล

ดงักลา่ว (Blackout Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมลูภายในท่ีสําคญั คนใดกระทําผิดวินยั หรือมีความ

ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางท่ีจะทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จะได้รับโทษตัง้แตก่ารตกัเตือน 

การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

• บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่ง

รวมถึงจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  (คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภรรยา

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 4

5 ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

                                                 
5 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
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2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท

รับทราบเพ่ือจดัทําบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 

เพ่ือนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง

หลกัทรัพย์ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน

มาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด  

อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการ

จะซือ้จะขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนทําการซือ้ขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลงัการซือ้ขาย หรือ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

2.2 การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึง่อาจเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ขดัแย้ง

กบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางท่ีทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

2.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้าของ

บริษัทฯ หรือจากบคุคลใด อนัเน่ืองจากการทํางานในนามบริษัทฯ 

2.2.2 การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของกํานลั สทิธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ 

หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้ การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณี

นิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วนี ้ได้ถกูนําไปใช้เป็น

พืน้ฐานการกําหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริต และคอร์รัปชนั ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏภายในรายงาน

ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.2.3 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอํานาจจดัการในกิจการท่ีแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น   

ลายลกัษณ์อกัษร ยกเว้นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลท่ีไม่แสวงหากําไร ทัง้นี ้การดํารง

ตําแหน่งดงักล่าว จะต้องไม่ขดัตอ่บทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ตําแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก 
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การทําธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี และเวลา

ทํางานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

2.2.5 การทาํธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การทําธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ อีกทัง้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทําการใดๆ 

ในนามบริษัทฯ ผู้ ทํารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกบักรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม ่ก่อนทํารายการ เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้

นิยามของความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6 การทาํรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าทํารายการระหว่างกนัทกุรายการจะต้องผ่าน

การพิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดบั โดยการพิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการท่ี

กระทํากบับคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) มีการกําหนดราคาตามการดําเนินธุรกิจปกติ และ

คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีกรรมการ ผู้ บริหารและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน

หลกัเกณฑ์การทํารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  มีหน้าท่ีรายงานการมีสว่นได้เสยี

ของตนเองและของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ีเข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการ

ได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัิทุกครัง้ก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน

วาระท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีของตน ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความสาํคญัในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนัตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ีมี

กบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลตา่งๆ ทัง้ในด้านสทิธิมนษุยชน การจดัการสิง่แวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการ

กําหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง โดยคํานงึถึง

สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวม

ไปถึงการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและสวสัดิการท่ีเหมาะสมไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมาย

กําหนด มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการดูแล

สขุอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินค้า มี

คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน มีการติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ือการพฒันาปรับปรุงสนิค้าและบริการ รวมทัง้ยงัจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตาม

ข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และปฎิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือซึง่กนั

และกนั รวมถึงมีกระบวนการและข้อตกลงท่ีเป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มี

การนําข้อมลูของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจโดยวิธีท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงการ

คดัเลือกคู่ค้าท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคู่ค้าท่ี

สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสิทธิมนษุยชนและ

ปฎิบตัิตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อกําหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง

เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนัต่างๆ 

รวมถึงกรณีท่ีเกิดการผิดนดัชําระหนี ้

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนบัสนุนและส่งเสริมการ

แข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรี ไม่กระทําผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไมก่ลา่วหาคู่

ค้าในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 

และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

ควบคู่กบัการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ 

จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้คนในองค์กร

ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสํานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชา

สงัคมในทกุๆ สว่น เพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืนเคียงคู่ไปกบัการพฒันา

ชมุชนสงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทัง้นี ้ข้อมูลการดําเนินการ การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯในปี 2560 ท่ีผ่านมา ปรากฏดังรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท                

(www.gfpt.co.th) หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ 

3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีกระบวนการจดัการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทกุรูปแบบ   จาก

ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

• ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการอิสระ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อกรรมการบริษัท 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

bod@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

cg@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขท่ี 312 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ หรือช่องทางอ่ืนใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับ

เร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเบือ้งต้นว่า เร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเข้าข่าย

ประเภทใด หากเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานท่ีรับ

http://www.gfpt.co.th/
mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:cg@gfpt.co.th
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เร่ืองร้องเรียน จะดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการพิจารณาดําเนินการ รวบรวม

หลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักล่าวเข้าข่ายการกระทําผิด ทุจริต 

(Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ืองจะดาํเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน

ร่วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

สําหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีพนกังาน

ร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิด

ระดบัไหน เพ่ือท่ีจะได้กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถกูต้อง โดยเพ่ือเป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้

หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผา่นทาง

อีเมล์ หรือสง่เป็นจดหมายผา่นไปรษณีย์ ไปยงัหน่วยงานท่ีบริษัทฯ กําหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ/

หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้อง

รับทราบตัง้แตก่ารปฐมนิเทศเข้าเป็นพนกังานใหมแ่ล้ว 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจําปีของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่         

ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงวา่ บริษัทฯให้ความสาํคญักบัการเก็บ

ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเร่ืองท่ี

ร้องเรียนเป็นความลบั และได้กําหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่

บคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําผิดทจุริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชนั (Corruption) หรือการ

กระทําผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกบัช่ือเสยีงในทางลบของบริษัทฯ อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ 

รวมถึงไมม่ีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเน่ืองมาจากการกํากบัดแูลกิจการท่ีผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจน

ไมม่ีกรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการดําเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 5

6 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการ

เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีครบถ้วน ไม่มีประวตัิการส่งรายงานตาม

มาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

 

                                                 
6 ข้อมลูขัน้ต่ําของบริษัท ท่ีระบใุน หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 
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4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอยา่งหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเท่าเทียมกนั โดย

เผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

2) รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมลูขา่วสารท่ีบริษัทฯ มีการอพัเดทอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

4.3 นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน      

ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

4.4 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

เปิดเผยข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ผา่นช่องทาง

ตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชมุแถลงข้อมลูผลการดําเนินงานในแตล่ะไตรมาส การประชมุร่วมนกัวิเคราะห์ การ

ประชมุทางโทรศพัท์ การทําโรดโชว์ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัทําคําอธิบายและวเิคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาสและวารสารนักลงทุน เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผล

ประกอบการได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งการให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วย

ความระมัดระวัง ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ท่ี โทรศพัท์ 0 2473 8000 หรือท่ี www.gfpt.co.th หรือ ท่ีอีเมล์ 

ir@gfpt.co.th 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้

ปี และจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลู ซึง่ได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ี

เข้าร่วมประชุมนกัวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ปี 2560 สรุปได้

ดงันี ้

 

 

 

http://www.gfpt.co.th/
http://www.gfpt.co.th/
mailto:ir@gfpt.co.th
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2560 จาํนวนครัง้ 

การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1 

การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (Roadshow) 4 

การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 3 

การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 32 

และเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296 ซึง่ประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 

11 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2559 ลว. 15 ธ.ค. 59 ได้ขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศ และพนักงานผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องทัง้หมด 

ทําการศกึษา รับทราบและปฏิบตัิงานตามข้อกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงใหมด่งักลา่วนี ้ให้สอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผย

ข้อมลูและนโยบายการให้ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน หรือตอ่สาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดตา่งๆ 

ของหนว่ยงานทางการท่ีกํากบัดแูลในปัจจบุนั 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนด

แนวทางปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจํานวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่

ในราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน    

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทฯ

ดําเนินการอยู ่โดยไมจํ่ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอ่ืนๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ํารงตําแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และไมเ่ป็น

บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 
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ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) มีกรรมการจํานวนทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท)  

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน มาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2551; ข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี      กจ. 8/2553 เร่ือง 

การกําหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และอุตสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ อีกทัง้มีประวัติการทํางานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ

จริยธรรมท่ีดีงาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้ จัดการซึ่งเป็นผู้ บริหารสูงสุด) ต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือ

ตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีท่ีกรรมการบริษัทมีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทย่อย หรือ 

บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการดํารงตําแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1) เป็นผู้มีอาวโุส  

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ  

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ  

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และประกาศ

แก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่อาจมีในอนาคต โดยกําหนดให้เข้มข้นกวา่ข้อกําหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ือง

สดัสว่นการถือหุ้น (ก.ล.ต. กําหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็น

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี

กระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่าตามวิธีการคํานวณ มลูค่าของรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี 

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบั

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและกอ่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ     

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่

น้อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบั
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เดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการให้กรรมการ

อิสระสามารถทํางานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ และแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.1.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบั

สว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้  

โดยการแต่งตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ท่ีได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ราย จากจํานวน

คณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่จํานวนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแตง่ตัง้

กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยบคุคลท่ีได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุเรียงตามลาํดบั จะเป็นผู้ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท โดยจะแตง่ตัง้เทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสยีงชี ้

ขาด 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบคุคล ซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

โดยกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้

การแต่งตัง้ดงักลา่วต้องผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ    

ท่ียงัเหลอือยู ่ 

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี ้

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดัการ เป็นหวัหน้าและผู้ นําคณะ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

• บริหารจัดการและควบคุมการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ เพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

• พิจารณาแผนการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

• มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพนับริษัทฯ ตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ

ของบริษัทฯ เร่ืองอํานาจอนมุตัิดําเนินการ 
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• การดําเนินการใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือ

มอบอํานาจช่วง ท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการท่ีตน

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอ่ืนใดกับทาง  

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการแยกตําแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี ้

1) ประธานกรรมการ 

• เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

กํากบัดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

• เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสยีง และลงคะแนน

เสยีง 2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทนํามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตําแหนง่ต้องผา่นการคดัเลือก

จากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติ  

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 

(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 

เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น และจดั

ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี 

3) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทฯ และกํากบัดแูล  
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4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีมีสาระสําคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงิน การกู้ยืม การคํา้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ 

8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ทัง้ด้านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงิน ท่ี

เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งท่ีสาํคญัได้ 

9) กํากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ 

และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร 

ฝ่ายจัดการ และกําหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง

ชดัเจน เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบคุลากร ทัง้พนกังาน กรรมการ

และผู้บริหาร อยา่งตอ่เน่ือง  

13) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของ

คณะกรรมการ และกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีต้องอาศัย  

ความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแตล่ะ

ชุด โดยกําหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็น

กรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจุบนั บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

คณะกรรมการบริหาร 
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5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 ทา่น ต้อง

มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตําแหนง่  ตาม

วาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท โดย

จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับการครบวาระการดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่    

ในตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญช ี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

รายการดงักล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้อง

ครบถ้วน และโปร่งใส  

3) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 



               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 82  

 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหวา่งกนั 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคล ท่ีมีความเป็นอิสระเพียงพอ เพ่ือทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและไมม่ีข้อจํากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  

ด้านการตรวจสอบภายใน 

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

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) กํากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กําหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดย

พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 

(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 

5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และงบประมาณท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือ

มุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

6) พิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีความเหมาะสมทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้าง

ผู้ตรวจสอบภายในได้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเร่ืองท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาจนําไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และกําหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท  

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งท่ีกําหนด 

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจดัการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสทิธิผล

ของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกําหนด  

 



               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 83  

 

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร 

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม

กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากชอ่งทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมนิตนเอง และเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของ

กิจการตามโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

และอยา่งน้อย 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

(3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทํา

หน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น พร้อมกบั

การครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ี

มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยกรรมการ  สรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซึง่ตนแทน 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ด้านการสรรหา 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจําเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ ท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีท่ีมีตําแหนง่วา่ง

ลง เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ

การใช้เคร่ืองมือช่วยตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) ร่วมกบัการใช้ฐานข้อมลูต่างๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.), ทําเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทําเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิม ในกรณีท่ีครบวาระ

การดํารงตําแหนง่ จะมีการคํานงึถึงผลการปฎิบตัิงานของตําแหนง่นัน้ๆ 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

(5) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) กําหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุปี เพ่ือรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจํา

ทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง 

เป็นประจําทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  
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(2) เสนอแนะคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทํา

รายงานการกําหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

(2) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ จํานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

(4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการสามารถแตง่ตัง้พนกังานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีพ้น

ตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) กรรมการกํากบัดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีท่ีตําแหนง่กรรมการกํากบัดแูลกิจการวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการ ท่ีเข้าดํารง

ตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

(1) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

(2) กํากับดูแล ให้คําปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 
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(4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน 

(5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิท่ีดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 

(6) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

(1) จดัทําคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

(2) กํากบัดแูล ให้คาํปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสมํา่เสมอ 

(4) เสนอแนะข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระทําท่ีอาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อ

ซกัถามและตีความในกรณีท่ีมีข้อสงสยั 

(6) ดูแลการสร้างจิตสํานึกและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตั ิ

(7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญั ซึง่กระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั รวมทัง้ให้ความเห็น

ในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน กรรมการ

บริษัท และ/หรือผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น (รวมกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร เข้าไว้ด้วย) 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 



               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 87  

 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการดาํรงตําแหนง่ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

(3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีเข้าดํารง

ตําแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นตาํแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความ

เบ่ียงเบนของระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัทําคู่มือแนวทางการจดัการบริหาร

ความเสีย่ง 

(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk 

Owner พร้อมจดัให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสี่ยง (Key 

Risk Indicators) 

(3) ติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง

ปอ้งกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

ความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

สมํ่าเสมอ 

(5) ทบทวนและแก้ไขคูม่ือการบริหารจดัการความเสีย่ง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

เป็นประจําทกุปี 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระ 

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

(1) กําหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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(2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าท่ี

ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอํานาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ โดยตรง 

(3) ดําเนินการตามแนวนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมมีอํานาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน 

และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) มีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีอํานาจแตง่ตัง้ หรือมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ 

(5) มีอํานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดําเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 

(6) มีอํานาจในการพิจารณากําหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ 

(7) มีอํานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน      

ท่ีกําหนด 

(8) ให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวนโยบายตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะทํางานตา่งๆ ท่ีได้มอบหมาย 

(9) ดําเนินการด้านตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน โดยมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ลว่งหน้า

ตัง้แต่เดือนมกราคมของทุกปี และกําหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้  

ต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่กําหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า 

อยา่งไรก็ตาม การกําหนดวนั เวลาประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความสาํคญัของ

วาระการประชมุท่ีจะต้องนําเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ดงันี ้
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10 ครัง้ 5 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 9 ครัง้ 1 ครัง้ 

1 นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 9/10 - - - - - 1/1 

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

10/10 - - - - 9/9 1/1 

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

10/10 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1 

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

10/10 5/5 2/2 2/2 - - 1/1 

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8/10 5/5 2/2 - 1/1 - 1/1 

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10/10 5/5 2/2 - - - 1/1 

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

10/10 - - - 1/1 9/9 1/1 

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

10/10 - - - 1/1 - 1/1 

9 นายสจิุน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

10/10 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1 
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5.4.2 การพิจารณากาํหนดวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนมี

อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสารการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ

ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจในแตล่ะวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อน

การประชมุ เพ่ือให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การดาํเนินการประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดําเนินการประชุม ซึ่ง

ขณะดําเนินการประชมุ จะสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.4.5 การนับองค์ประชุม 

การนบัองค์ประชมุ กรณีเร่ิมดําเนินการประชมุ ให้ถือปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 27 การประชมุคณะกรรมการ 

ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม สําหรับการนับองค์ประชุม กรณีท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ กําหนดให้ต้องมีจํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่า ในขณะท่ีจะมีการ ลงมติของแตล่ะ

วาระให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการเชิญฝ่ายจดัการระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ เพ่ือให้รายละเอียด

เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสงูสําหรับใช้ประกอบการ

พิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 การเข้าถงึสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท 

ผู้บริหารอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็นคณะกรรมการอาจจดั

ให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจําเป็น 

เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้

กรรมการผู้ จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครัง้) ซึ่งในปีท่ีผ่านมากรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารได้มีการประชมุระหวา่งกนั โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จํานวน 4 ครัง้ 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยกําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้

อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลการ

ดําเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลสาํรวจ

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีมีการจดัทําขึน้ ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เทียบเคียงได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน 9 ทา่น เป็นจํานวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูป

ของคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนพิเศษตามอตัราซึง่ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้

กรรมการบางทา่นยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย จํานวน 650,000 บาท 

โดยคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

                      หนว่ย : บาท 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  

กรรมการและ 

กรรมการอิสระ  

บมจ. จีเอฟพีที 

กรรมการ 

บริษัทยอ่ย 
รวม 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000 

2. นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

3. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

4. นพ.สาธิต  กรเณศ 650,000 - 650,000 

5. นายปารเมศ  เหตระกลู 585,000 - 585,000 

6. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000 

7. นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั 585,000 130,000 715,000 

8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม 585,000 - 585,000 

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ

บทบาทความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน



               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 92  

 

รายบคุคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร

และบริษัทชัน้นําในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลสาํรวจคา่ตอบแทนผู้บริหารท่ีมีการจดัทําขึน้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืน ให้กบัผู้บริหาร จํานวน 

10 ทา่น รวมทัง้สิน้ 47,788,357 บาท (ไมร่วมผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี) 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จดัให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ

ประธานกรรมการบริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้

ในรายงานประจําปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท ทัง้

รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนว

ทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 6

7 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การดําเนินงานของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมิน

ในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการรายคณะ มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

7) ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้

1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2)  การประชมุของคณะกรรมการ 

3)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                                                 
7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4 ) 
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ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจําทกุปี เพ่ือประเมินถึงการดําเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่นดําเนินการประเมิน

ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพ่ือทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และนําผลการประเมินไปหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ทัง้นีส้ําหรับข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนํามาใช้

ในการปรับปรุงประสทิธิผลของการทํางานของคณะกรรมการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการกํากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจํา  

ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 7

8  ซึ่งมีหวัข้อเก่ียวกบั โครงสร้างและคณุสมบตัิของแตล่ะคณะกรรมการชดุย่อย ท่ีมีความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการชดุย่อย และบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแตล่ะคณะกรรมการชุดย่อย ได้

ให้ความสาํคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะเป็นประจําทกุปี เพ่ือประเมิน

ถึงการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหาร      

ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนําผลการประเมินไปหารือในท่ี

ประชมุคณะกรรมการ 

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจําทกุปี อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหัวข้อเก่ียวกับ ความเป็นผู้ นํา การกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ      

ผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและ

ความสมัพนัธ์กับบุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและ  

การควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย8

9 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจําทกุปี เพ่ือประเมินถึงการ

ดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

                                                 
8 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 3 ) 
9
 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
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หรือ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และนําผลการประเมินไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ และกําหนดความเหมาะสม

ของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

สําหรับการดําเนินงานในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัท แบบทัง้องค์คณะ และแบบรายบคุคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชุดยอ่ยทกุชดุ และ

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทกุรูปแบบข้างต้น ได้รับคะแนนการ

ประเมินท่ีมากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีท่ีผ่านมา ใน

ภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอปุสรรคตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้

ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 ท่ีผา่นมา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม 9่

10 โดยจดัให้มีคูม่ือกรรมการ 

เอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม ่รวมถงึการจดัแนะนําลกัษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะนํากรรมการใหม่ให้ทราบ

ถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้คําแนะนําเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดตาํแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด

ตําแหน่งเพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําถึงแผนสืบทอดตําแหนง่ 

เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหนง่งานบริหารท่ีสาํคญั

ทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจําทกุปี โดยสง่เสริมและอํานวย

ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท 

ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอ่ืนๆ ในเร่ืองหลกัการกํากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าท่ี และการพฒันาความรู้

ด้านตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพในการดําเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาบรรยายในหวัข้อ การบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ในวนัท่ี 19-20 มิถนุายน 2560  โดยได้สนบัสนนุให้กรรมการ 

                                                 
10 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน เข้าร่วมอบรม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนํามาประยกุต์ใช้

วางแผนในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือรายงานผลการ      

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การทํารายการระหว่างกนั การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทาน

รายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้  ข้อสรุป/ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่การดําเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3) สอบทานรายงานทางการเงิน  

4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

5) จดัทําแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

8) จดัทําหรือสอบทานงบประมาณประจําปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

10) ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจําปี 

2560 

5.9 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแตง่ตัง้ น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั ซึง่ได้จบการศกึษาระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบณัฑิต และผ่านการอบรมหลกัสตูรเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานุการ (หลกัสตูรประกาศนียบัตร

สําหรับเลขานกุารบริษัท และหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท) เป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีหน้าท่ีและ           ความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้
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1) ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแกก่รรมการเก่ียวกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อกําหนด

ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) จัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ   

อยา่งถกูต้องตามมติท่ีประชมุ 

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีแก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจําปี 2560 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2560 ได้แก่ นายอําพล จํานงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4663 จากบริษัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จํากดั 

สําหรับในรอบปีบัญชี 2560 ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2560 จํานวนเงินรวม 2,715,000.00 บาท ดงันี ้

 คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   จํานวนรวม     870,000.00  บาท 

 คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 5 บริษัท  จํานวนรวม  1,845,000.00  บาท 

2. คา่บริการอ่ืน (Non-audited fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2560 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 GFPT จัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือแสดงถึงโครงการกิจกรรมด้านความยัง่ยืน โดยอ้างอิงแนว

ทางการจดัทํารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามหลกัสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 

4 หรือ G4 โดยมีขอบเขตการรายงานข้อมลูเป็นรายปี ครอบคลมุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เพ่ือนําเสนอข้อมลูการดาํเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุ

ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

 บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุลุม่ GFPT ยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดทางการตา่งๆ  บริษัทฯ เปิดโอกาสสร้างการ

รับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือสร้างความสมดลุระหว่างองค์กร

และผู้มีสว่นได้เสยีให้สามารถอยูร่่วมกนัได้ ให้เกิดดลุยภาพทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 จากการดําเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ตระหนกัถึงการสร้างรากฐานความยัง่ยืน จากการสร้างความ

เข้าใจในแผนการพฒันาความยัง่ยืนให้แก่พนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งนบัเป็นการสร้างรากฐานความยัง่ยืนจาก

ทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร ขยายไปสู่การผลิตสินค้าและการดําเนินธุรกิจให้เป็นท่ียอมรับแก่หน่วยงานหรือ

บคุคลภายนอกองค์กร 

โดยดาวน์โหลดรายงานแหง่ความยัง่ยืนปี 2560 ได้ท่ี http://www.gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th  

การบริหารความยั่งยนื 

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นสําคญัของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกบั 

พนัธกิจและกลยทุธ์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพฒันา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้มีการตระหนกัถึงความสาํคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ทัง้กลุม่ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ชมุชนสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลเุป้าหมายธุรกิจตามท่ีได้ตัง้ไว้และนําไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดล้อม  

อีกทัง้ ยงัทําให้บริษัทฯ เกิดความมุง่มัน่ในการสง่มอบคณุคา่และความรับผิดชอบท่ีมี ด้วยคณุภาพท่ีหลากหลาย 

เป็นคําตอบท่ีสร้างคณุคา่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ “GFPT is the answer for quality”                                                                                                                                         

http://www.gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th
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1. เป็นผู้ผลิตสนิค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อม่ัน 

การผลิตสินค้า 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การผลิตสนิค้าอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือวา่การสง่มอบสนิค้าท่ีดี

มีคณุภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ถือเป็นหวัใจสาํคญัและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาธุรกิจ

อย่างยัง่ยืน ตลอดระยะการดําเนินงานกวา่ 30 ปี บริษัทฯ ได้พฒันาการผลติสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปในหลายมิติ ทัง้การขยาย

ฐานการผลิตสู่ต้นนํา้เพ่ือเป็นผู้ ผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยในกระบวนการผลิตเพ่ือ       

เพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติเนือ้ไก่แปรรูป การใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้ได้เนือ้ไก่ท่ีมีคา่โภชนาการท่ีดี การ

พฒันาสตูรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้งไก่เนือ้ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ต้นทุนการเลีย้งไก่ท่ีตํ่าลง การตรวจรับรอง

มาตรฐานการบริหารคณุภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆขัน้ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลบัตัง้แต่แหลง่ท่ีมา

ของวัตถุดิบจนถึงมือผู้ บริโภคเพ่ือให้ผู้ บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ไก่ของบริษัทฯ ในทุก

กระบวนการผลติ การพฒันาของบริษัทฯ ท่ีผา่นมานัน้ มุง่เน้นการสร้างความมัน่ใจให้แกล่กูค้าและผู้บริโภค วา่สนิค้าเนือ้ไก่

แปรรูปปรุงสกุของบริษัทฯ มีคณุภาพดี มีความปลอดภยัทางด้านอาหารและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ในฐานะผู้ นําธุรกิจกลุม่อตุสาหกรรมการผลติ และแปรรูป สนิค้าปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้

ความสาํคญัในเร่ืองของการควบคมุคณุภาพความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่าหาร บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ “คณุภาพและความ

ปลอดภยัทางด้านอาหาร” เป็นพืน้ฐานสาํคญัยิ่งของการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ควบคู่

ไปกบัมาตรการเข้มงวดในการประกนัคณุภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่วตัถดุิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ

สื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ในเร่ืองการบริโภคอย่างถกูสขุอนามยัตามหลกัโภชนาการท่ีดี โดยยึด

หลกัในการดาํเนินงาน ดงันี ้
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ประกันคุณภาพ และความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัคณุภาพและความปลอดภยัในวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ทกุชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการ

ผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตัง้แต่ธุรกิจอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ ธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่   

เข้ากบัระบบควบคมุคณุภาพแบบครบวงจรจากฟาร์มสูผู่้บริโภค และให้มีการทดสอบคณุภาพทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ   

ในแตล่ะกระบวนการผลติ ตัง้แตก่ารคดัเลอืกวตัถดุิบผู้ผลติ กระบวนการผลติ การขนสง่และการจําหนา่ย เพ่ือให้เนือ้ไก่และ

ผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภยัทางอาหาร โดยจดัให้มีการดําเนินงานในการควบคมุคณุภาพใน

แตล่ะขัน้ตอนการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ท่ีสาํคญั ดงันี ้

โรงงานผลิตอาหารสัตว์  

โรงงานผลิตอาหารสตัว์เป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ท่ี

โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพ่ือทําหน้าท่ีทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ

ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ

เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพสตัว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงาน

ภาครัฐ ทัง้นี ้ห้องปฏิบัติการอาหารสตัว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยํา และได้ผ่านการรับรอง

ความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลติไก่เนือ้แบบครบวงจร เน่ืองจากไก่เนือ้มีชีวติเป็นทรัพย์สนิท่ีมีความสาํคญั

อยา่งมาก ไก่เนือ้ของบริษัทฯ ได้รับอาหารท่ีดีมีโภชนาการ มีนํา้อยา่งเพียงพอ ได้รับการดแูลตามหลกัสวสัดิภาพสตัว์ อยูใ่น

สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภยัจากโรค อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัจดัให้ม ี“ฝ่ายวิชาการ

สัตว์บก” เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลสขุภาพสตัว์ วางมาตรการปอ้งกนัโรค กําหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซนีและเคมีภณัฑ์

ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสตัวแพทย์ขึน้ทะเบียนกับกรมปศสุตัว์ 

ประสานงานกบัฝ่ายผลิตในการวางแผนการจดัการด้านสขุภาพสตัว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพสตัว์และการ

ปอ้งกนัโรคแก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ 

โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่มีความสําคญัมากเน่ืองจากเป็นปลายทางในการผลิตเพ่ือส่งมอบให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค ดงันัน้ 

ความปลอดภยัอาหารและคณุภาพเนือ้ไก่จึงได้รับการโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่มีความสําคญัมากเน่ืองจากเป็นปลายทางใน

การผลิตเพ่ือสง่มอบให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค ดงันัน้ ความปลอดภยัอาหารและคุณภาพเนือ้ไก่จึงได้รับการควบคมุดแูล

อย่างเข้มงวดในทกุขัน้ตอนการผลิตก่อนสง่ผลิตภณัฑ์ไปยงัลกูค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคมุคณุภาพด้วย

Environmental Enrichment ในการเลีย้งไก่ คือ การเสริมสร้างสวสัดิภาพสตัว์ให้กบัไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อม

ท่ีดี เสริมอปุกรณ์เพ่ือให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตแิละสญัชาตญาณของสตัว์ เช่น จดัหากองฟางหรือหญ้า  ให้

ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพ่ือสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความ

กลวัในไก่ได้ 
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มาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 

“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพ่ือทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ

“ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพ่ือทดสอบเชือ้จลุนิทรีย์ท่ีก่อโรคและจุลนิทรีย์ท่ีบง่ชีถ้ึงสขุลกัษณะของผลติภณัฑ์และ

สายการผลิต การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าและผู้บริโภคถึงคณุภาพและความปลอดภยั โดย

ฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้ในการรับรอง

ความสามารถของห้องปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้รับครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ได้มีการขยายงาน 

และขยายขอบขา่ยการรับรองเพ่ิมขึน้เร่ือยมา ซึง่เมื่อปี 2559 ฝ่ายห้องปฏิบตัิการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ

รวมทัง้สิน้ 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตวัอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบท่ีให้ผลการทดสอบท่ีรวดเร็ว 

เพ่ือช่วยลดระยะเวลาท่ีต้องจดัเก็บสนิค้า และยงัได้มีการพฒันาวิธีการทดสอบขึน้ใหมท่ี่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือลดภาระการ

จดัการสารเคมี และลดปัญหาสิง่แวดล้อมแตย่งัคงไว้ซึง่ผลการทดสอบท่ีถกูต้อง แมน่ยําเช่นเดิม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบตัิการท่ีมคีวามสามารถตามข้อกําหนดคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025: 2005 ของสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น

ห้องปฏิบตัิการท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสตัว์ ของกรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

ทําให้บริษัทสามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าท่ีออกโดยห้องปฏิบตัิการเพ่ือประกอบการขอ Health Certificate จากกรม  

ปศสุตัว์ได้ รวมถึงท่ีผา่นมาบริษัทฯ ยงัได้รับประกาศเกียรติคณุ และรางวลัความสาํเร็จตา่งๆ อนัได้แก่ 

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจําปี 2554     

“ระดบัเงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจําปี 2556     

“ระดบัทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

• ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจําปี 2556 จาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

• โลป่ระกาศเกียรติคณุ ห้องปฏิบตัิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเดน่ ประจําปี 2556 จากสํานกังานมาตรฐาน

สนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.)  

ซึ่งรางวลัแห่งความสําเร็จทัง้หมดนีไ้ด้แสดงถึงการพฒันาและการรักษามาตรฐาน และทําให้เกิดการไว้วางใจจากลกูค้า 

และผู้บริโภคมาอยา่งตอ่เน่ือง 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 

ในแตล่ะปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคณุภาพการผลติเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆ ขัน้ตอนการผลติ โดยทัง้ท่ีเป็น การ

ตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลกูค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

ลกูค้าและผู้บริโภควา่สนิค้าของบริษัทฯ ทัง้อาหารสตัว์ ไก่มีชีวิต สนิค้าเนือ้ไก่สด และสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ จะเป่ียม     ไป

ด้วยความเช่ือมัน่ในคณุภาพ ซึง่ผา่นการรับรองมาตรฐานระดบัสากลจากหนว่ยงานให้กบัการรับรองและกรมปศสุตัว์ ตา่งๆ 

ดงันี ้

• GMP (Good Manufacturing Practice)  

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  
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• BRC Global Food Safety Standard: The British Retail Consortium  

• ISO 9001 (Quality Management System)  

• ISO 14001 (Environmental Management System)   

• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)   

• Genesis GAP  

• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)   

• RSPO Supply Chain Certification Systems   

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถงึมือผู้บริโภค 

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นกลไกท่ีสําคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึง

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพและปลอดภยั รวมถึงเป็นเคร่ืองยืนยนัขีดความสามารถของการดําเนินธุรกิจในระดบั

สากลโดยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ในทกุขัน้ตอน (Traceability) ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูจาก

เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสตัว์เข้ากบัการจดัการฟาร์มท่ีทนัสมยั และผสานต่อกบัการผลิตของโรงงานอาหาร

แปรรูปท่ีได้มาตรฐานสากล ทําให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทาง

แหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบ 

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากบักระบวนการ

ขนสง่และกระจายสินค้าสูล่กูค้า และผู้บริโภค จึงทําให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภณัฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร 

โดยหากพบวา่มีปัญหาใดๆ เกิดขึน้กบัลกูค้าและผู้บริโภค อนัมีสาเหตมุาจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะทําการ

เรียกคืนผลติภณัฑ์ได้อยา่งเป็นระบบ ถกูต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์มีความปลอดภยัตอ่การบริโภค 

100%  

หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองสวสัดิภาพสตัว์ในการดําเนินธุรกิจมาอย่างตอ่เน่ือง ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษัทฯ ได้

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีสาํหรับสตัว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจนมาตรฐาน

สินค้าเกษตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิท่ีดีทางด้านสวสัดิภาพสตัว์ การขนสง่สตัว์ทางบกของสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแหง่ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองระบบการจัดการสวสัดิภาพสตัว์ปีกสําหรับการผลิตไก่เพ่ือส่งออกตามมาตรฐาน 

Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยโุรป และมาตรฐานคู่ค้าสําหรับการผลิตเนือ้ไก่เพ่ือการส่งออกตลอด 

หว่งโซอ่ปุทาน ภายใต้มาตรฐานดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ได้ดําเนินการทกุขัน้ตอนโดยคํานงึถึงความสขุของไก่ตลอดระยะเวลา

การเลีย้ง เป็นต้นว่า ไก่ท่ีเลีย้งจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลีย้งท่ีให้อาหารและนํา้เพียงพอ) มี

อิสระจากความอดึอดั(สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือ เป็น

โรค (มีระบบการปอ้งกนัโรคท่ีดี การจบัไก่แตล่ะครัง้เป็นไปอยา่งนุม่นวล) มีอิสระในการเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาติ มีอิสระจาก

ความกลวัและกงัวล (ด้วยสภาวะการเลีย้งดท่ีูไม่ทําให้เกิดความทกุข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจบัไก่ก่อนเข้าโรง

เชือด) 
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จากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตัิของกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง

กฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวสัดิภาพสตัว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ครอบคลุมตัง้แต่การเลือกสถานท่ี     

การจัดการเลีย้งอาหารและการให้อาหาร การจัดการสขุภาพและการป้องกนัโรค การจับหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต การ

ขนสง่สขุอนามยัฟาร์ม การจดบนัทกึข้อมลูและการฝึกอบรมพนกังานนัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจและรับรองได้ว่าผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ มาจากฟาร์มท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการ

เจริญเติบโต ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัเร่ืองระบบความปลอดภยัทางชีวภาพเพ่ือใช้เป็นมาตรการปอ้งกนัโรคระบาดสตัว์ โดยจดั

ให้มีการบริหารจดัการสขุอนามยัอยา่งเข้มงวดในทกุขัน้ตอน อาทิเช่น 

• อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการอาหารสตัว์เพ่ือทําการวิจัยและพฒันาสตูรอาหารสตัว์ มีระบบ    

การผลิตอาหารสตัว์ท่ีทนัสมยั ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์จึงมีคณุภาพตรงตามความต้องการ

และความปลอดภยัตอ่สตัว์ในแตล่ะช่วงอาย ุ

• การเลี้ยงไก่เน้ือ : บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling System) มีระบบการให้

อาหารและนํา้อตัโนมตัิ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสตัว์พาหะนําโรคต่างๆ ตลอดจนนําระบบ 

กล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดแูลความเป็นอยูข่องไก่เนือ้ 

• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบข้อบงัคบัอย่างเข้มงวดสําหรับการเข้าฟาร์มของบคุลากรและ

ยานพาหนะ ซึ่งอนญุาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบคุลากรและยานพาหนะท่ีเก่ียวข้องกับการเลีย้งไก่และพืน้ท่ีท่ีเลีย้งไก่

เท่านัน้ โดยบุคลากรท่ีจะเข้าฟาร์มเลีย้งไก่จะต้องผ่านนํา้ยาฆ่าเชือ้ อาบนํา้สระผม และเปลี่ยนชุดท่ีทางฟาร์ม

จัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชือ้เช่นเดียวกนั เพ่ือมัน่ใจได้ว่าจะไม่มีพาหะนําโรค ฝุ่ นละออง และ    

สิง่ปนเปือ้นจากภายนอกเข้าไปทําอนัตราย และก่อให้เกิดโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม 

ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในการเกิดไข้หวดันก บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศของกรมปศสุตัว์เร่ืองระบบ

คอมพาร์ทเมนต์ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดงันี ้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management) ตามหลักการ

วิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุหรือ HACCP สาํหรับโรคไข้หวดันก 

• มีการเฝา้ระวงัโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance) 

• มีการควบคมุโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 

• จดัให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability)  

จากความตัง้ใจ เอาใจใสท่กุขัน้ตอนกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสากล ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ

ท่ีดีจากลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดบัความพึงพอใจของลกูค้าท่ีอยู่ในระดบัสูง รวมถึง

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลกูค้าท่ีลดลงตอ่หนว่ยการผลติ (พนัตนั) ดงันี ้
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2. เป็นที่ทาํงานคุณภาพที่พนักงานเหน็ถงึความม่ันคงและความไว้วางใจในอนาคต 

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์  

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการทํางานของพนักงานให้

เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ 

ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นท่ีพึ่งและเป็นตวัอย่างท่ีดีของพนกังาน รวมถึงการสง่เสริมกิจกรรมพนกังาน เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพ  

ท่ีดี 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อ

พนกังานทกุระดบั ทัง้ในเร่ืองของการกําหนดคา่ตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึกอบรม การพฒันาฝีมือ

แรงงาน สขุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่าย

แรงงานสมัพนัธ์ ซึง่จะรับผิดชอบในการจดัทําแผนการดาํเนินงาน ดแูล ควบคมุ ประเมินผล การจดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์

ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ    

เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour) ตอ่ต้าน

การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน

พืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย 

ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และ

ส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย

พิจารณาชดเชยคา่เสยีหายให้ไมต่ํ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น 

นโยบาย Social Accountability  

 บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรดําเนินธุรกิจต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในมาตรฐานสากล “เ ร่ืองจริยธรรมของผู้ ประกอบการต่อพนักงานในสถานท่ีทํางานในระบบ Social 

Accountability” โดยมีการกําหนดนโยบาย Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามข้อกําหนด

มาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการตอ่พนกังาน”  

โดยกําหนดแนวทางดําเนินการให้บริษัทฯ ดําเนินการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ตามหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกั

สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนกังาน

ในสถานท่ีทํางาน ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อมตามท่ีเป็นไปได้ และจดัให้มีการอบรม การสือ่สาร การตรวจติดตาม การทบทวนอยา่งตอ่เน่ือง 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็นโรงงานท่ีได้รับมาตรฐานด้านแรงงานท่ีดี 

(Good Labour Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานวา่เป็นโรงงานท่ีได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็น

เคร่ืองยืนยนัจากหนว่ยงานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่แรงงานและบคุลากรทกุระดบัอยา่งเป็นธรรม 

เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบตัิ อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนษุยชน อนั

เน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท

ทางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน การบงัคบัใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สทิธิของผู้บริโภค และการดําเนิน

ธุรกิจการค้าแตป่ระการใด  

การจ้างงาน (Employment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานท่ีมุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกนั ไม่จํากัดหรือกีดกนัในเร่ืองของเพศ เชือ้ชาติ 

ศาสนา และวฒันธรรม  

ในปี 2560 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีพนกังานทัง้หมด จํานวน 5,584  คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดบั

การศกึษา และลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย 
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อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธ์ิลาคลอด 

ในปี 2560 พนกังานหญิงจํานวน 3,222 คน มีพนกังานหญิงใช้สิทธ์ิลาคลอด 105 คน ซึ่งภายหลงัการใช้สิทธ์ิ

กลบัเข้าทํางานตามปกติจํานวน 87 คน คิดเป็น อตัราการคงอยู่ของพนกังาน หลงัการใช้สิทธ์ิลาคลอดร้อยละ 83 ของ

พนกังานหญิงใช้สทิธ์ิลาคลอด       
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ 

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึน้ และเพ่ือเป็นการสง่เสริมให้คนพิการได้มี

โอกาสแสดงความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสงัคมท่ีต้องให้การ

อุปการะเลีย้งดู รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลงัสําคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ

ประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่คนพิการท่ีอยู่ในกลุม่วยัแรงงาน ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ.2550 มีวตัถุประสงค์เพ่ือสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบญัญัติเพ่ือกําหนดมาตรการ

สาํคญัเก่ียวกบัการสง่เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 

และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้ พิการเข้าทํางานในแผนกต่างๆ ร่วมกบัการให้สมัปทานจดัสถานท่ีจําหน่ายสินค้า จ้างเหมา

บริการลา่มภาษามือ และผู้ดแูลคนพิการ รวมจํานวน 58 คน คิดเป็นอตัราสว่นระหวา่งคนปกติกบัคนพิการท่ี 1 ตอ่ 100 คน 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 

นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีทํางาน 

ท่ีดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึก

ด้านความปลอดภยั อีกทัง้มีการให้ความรู้ผา่นการฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีดี (และไมทํ่าการใด

ท่ีเป็นผลร้ายตอ่สขุภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถึง ดแูลสถานท่ีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะ และมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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การป้องกนัโรคร้ายแรง  

บริษัทฯ ได้ดําเนินการในการป้องกนัเก่ียวกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้คําปรึกษา การฝึกอบรม

จากบคุลากรเช่ียวชาญ พร้อมทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนกังาน และชุมชน รวมถึงการดําเนินแผน

ปอ้งกนัโรคระบาดโดยการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจําทกุปีอีกด้วย 

การป้องกนัอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั ทัง้ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและ

สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวเิคราะห์และประเมินความเสีย่งจากการทํางาน เพ่ือจดัทําแผนปอ้งกนัอบุตัิเหตุ

จากการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตเุพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอุบตัิเหตซุํา้ และมีการรณรงค์ให้ดําเนินโครงการ

สร้างจิตสาํนกึด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

• โครงการ NEAR MISS: บริษัทฯ ได้จดัทําแผนปอ้งกนัอบุตัิเหตจุากการปฏิบตัิงาน เน้นการค้นหาสาเหตปุอ้งกนัมิให้

เกิดอบุตัิเหตซุํา้ และสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งจากการทํางาน  

• โครงการกิจกรรม 5ส. :บริษัทฯ ได้จดัให้พนกังานทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของ

สาํนกังาน และบริเวณท่ีปฏิบตัิงาน 

• โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสมัพนัธ์เร่ือง ความ

ปลอดภยัเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนกังานให้ตระหนกัถึงอบุตัิเหตใุนการปฏิบตัิงาน เช่น 

นิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยัในการทํางาน ครัง้ท่ี 17 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2560 ท่ีผา่นมา 

• โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย :บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้

ความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏิบตัิงานและวิธีปฏิบตัิในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน 

• โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย : บริษัทฯ จดัให้มีการทําวารสาร เพ่ือประชาสมัพนัธ์ถึงมาตรฐาน

ความปลอดภยัท่ีควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดทําขึน้เป็นประจําทุกเดือน มีการสื่อสาร 

ผา่นทาง Intranet ของบริษัทฯ และยงัจดัทําเป็นวารสารแจกให้กบัพนกังานทัว่ไป 

 

                                
 

 

              

                 

การอบรมขบัขี่รถโฟล์คลฟิท์ การอบรมผู้ปฏิบตัิงานไฟฟา้

ภายในอาคาร 

การอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ในการทํางาน ระดบัหวัหน้างาน 
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ 

 ในปี 2560 อตัราการเกิดอบุตัิเหต ุและอตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย โดยบริษัทฯ ได้มี

การวิเคราะห์สาเหตกุารเกิดอบุตัิเหต ุและนํามาป้องกนัและแก้ไขเพ่ือลดอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงลดอตัราการหยดุ

งานจากการบาดเจ็บด้วย   

 

ฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น 

 

ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินอคัคีภยัและอพยพหนีไฟ ประจําปี 2560 

โครงการสปัดาห์ความปลอดภยั ประจําปี 2560 
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อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บ (ครัง้) 

  ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกิน 3 วนั หยุดงานเกิน 3 วนั 

  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22 

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39 

2560 1 0 1 27 16 43  33 21 54 

 

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน  

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของพนกังาน และกระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทัง้ 

ยงัได้กําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

ช่องทางการรับเร่ือง 

ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลข

โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. ตู้ รับข้อร้องเรียนท่ีติดตัง้อยูภ่ายในโรงงาน 

2. หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯท่ี ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายงัฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพ่ือส่งต่อ

ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป  

การดาํเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ พิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับและแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนและดําเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ

ติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะแจ้งผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้

ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู ่หรือ

ข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 

โดยจํากัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ท่ีจะเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับ

ข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของ     

ผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตาม

หน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้า 

ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น 

ประกันสงัคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนกังาน

สารสนเทศ รวมทัง้พนักงานท่ีปฏิบัติงานต่างจังหวดั ให้การช่วยเหลือสําหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือ

ประเภทตา่งๆ เช่น เงินช่วยเหลอืพนกังาน สาํหรับคา่พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาท่ีเสยีชีวิตของพนกังาน ทนุการศกึษาสาํหรับ

บตุรพนกังาน เป็นต้น 

นอกจากนี ้การคํานึงเร่ืองความเป็นอยู่ของพนกังาน นอกเหนือเวลาการปฏิบตัิงาน ก็เป็นสิ่งสําคญัท่ีบริษัทฯ 

ตระหนกัถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวสัดิการช่วยเหลือท่ีพกัอาศยับริเวณใกล้ท่ีทํางานจํานวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร 

ประกอบด้วยห้องพกัมากกว่า 1,750 ห้องพกั พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภยั และสาธารณปูโภคต่างๆอย่างครบครัน 

รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลีย้งเด็ก ท่ีมีมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตัง้สถานรับเลีย้งเด็ก เพ่ือรองรับบุตรหลานของ

พนกังาน ในขณะท่ีพนกังานปฏิบตัิงานด้วย 

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

ศกัยภาพ มีทศันคติท่ีดี มีคณุธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การ  

ดงูาน เพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และมีการ

ประเมินผลการทํางาน ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรับการเติบโตของธุรกิจอยา่งมัน่คงและแข็งแกร่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล โดยเน้นกระบวนการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพ 

การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานให้ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน     

ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การพฒันาระบบการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะการทํางานของพนกังาน ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ภาวะผู้ นําพลงักลุม่ หลกัสตูรระบบบริหารคณุภาพ เป็นต้น 

การฝึกอบรม 

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทาง

ขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของบคุลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ  

ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
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(ฉบบัปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการ

สมัมนา ดงูาน เพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบัองค์กรอ่ืนๆ และนํามาประยกุต์ใช้เพ่ือ

พฒันาองค์กร  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจํานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทัง้หมด 840,882 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรม

พนกังานเฉลี่ยอยู่ท่ี 123 ชัว่โมงต่อคนต่อปี หลกัสตูรอบรมท่ีมีความหลากหลายครอบคลมุทกัษะท่ีจําเป็น เช่น หลกัสตูร

การพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive Development Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior Executive Program), ความ

ปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน, Defensive Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาท่ี

ยั่งยืน และหลกัการกํากับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความเสี่ยง, หลกัสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สิง่แวดล้อม เป็นต้น 

 

จํานวนชัว่โมงในการอบรม (ชัว่โมง)  

ปี 2558* ปี 2559 ปี 2560 

549,175 653,676 840,882 

  หมายเหต ุ: * มีการปรับปรุงตวัเลข ปี 2558 ตามระบบการจดัการฐานข้อมลูปัจจบุนั 

 

3. เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ ค้าเชื่อถอืใน

จริยธรรม 

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูส่ญัญา ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัสง่เสริม

การแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ตอน 

(Business Chain) (รายละเอียดอยูใ่น คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ) 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่วา่ระบบการ

บริหารจดัการท่ีดี  การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มีกลไกการควบคมุและ

การถ่วงดุลอํานาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของ        

ผู้ ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพ่ิมมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว  

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และข้อกําหนดขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจําทกุปี 

เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ทําให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 

จํานวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 6 ปี ตอ่เน่ือง (2555 - 2560) 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้รับรางวลัจากงาน SET Awards 2017 จํานวน 2 ประเภทรางวลั ได้แก่ รางวลับริษัทจด

ทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเดน่ และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น ในบริษัทจดทะเบียนฯ ท่ีมี

มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดระหวา่ง 10,000-30,000 ล้านบาท 

นโยบายกาํกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระทําความผิด หรือกระทําการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการท่ีกํากบัดแูล อาทิเช่น สํานกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด 

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) ยดึหลกัการดําเนินธุรกิจอยา่งซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 

ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อยา่งเทา่เทียมกนั โดยกําหนดและเปิดเผยแนวทางการสง่เสริมให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน เกิดการปฏิบตัติามไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้
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การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 

• กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทําการใดๆ ท่ีขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการ

ตามความเหมาะสม และในกรณีท่ีการกระทําดงักลา่วขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการทํางานด้วยแล้ว บริษัทฯ 

จะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังานและเมื่อมี

การเปลีย่นแปลง 

• ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าท่ีในการสอดสอ่ง

ดแูล และสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจท่ีกําหนด 

• คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คูม่ือ

จริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชมุ

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีต้องรายงานการปฏิบตัิท่ีอาจขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีท่ีพบเห็น

หรือถูกกดดนั/บงัคบัให้กระทําใดๆ ท่ีเป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา หรือผู้บริหาร

ระดบัสงู หรือคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ แล้วแตก่รณี 

• บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาข้อมลูความลบัและคุ้มครองผู้ ท่ีรายงานเป็นอยา่งดี และผู้รายงานไมต้่องรับโทษใดๆ 

หากกระทําด้วยเจตนาด ี

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตน และไมม่ีตวัตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี 

สตูรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไมใ่ห้

เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่นํา

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระสําคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่

สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ อยา่งเด็ดขาด  

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ   

บริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า   

จะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สนิทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ

เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการ
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ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูท่ีใช้

ในการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน เป็นต้น   

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านทจุริต บริษัทฯ มีการจดัการบริหารความเสี่ยง ในเร่ืองการทจุริต คอร์รัปชนั และกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต

และคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีกําหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้แต่

ขัน้ตอนการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ตลอดจนมีการวางแผนพฒันาการรณรงค์เร่ืองการปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัป

ชนัไปยงัองค์กรผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในอนาคตตามลําดบัด้วย ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการรณรงค์ สง่เสริมให้

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนดําเนินการ

สง่เสริมให้คู่ค้า และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายอ่ืนๆ ร่วมปฏิบตัิตามโครงการ Collective Action Coalition : CAC 

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชนัเป็นลาํดบัตอ่ไป 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดําเนินการหรือ

ยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือหาประโยชน์ให้กับตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวั

เงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปชนันีค้รอบคลมุถึงทกุธุรกิจและทกุหน่วยงานทัง้ภายนอก

และภายในท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชนันีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และ

ข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของทางบริษัทฯ 

และข้อกําหนดของกฎหมาย” 

โดยรายละเอียด คํานิยาม ข้อพึงปฏิบตัิ ช่องทางการแจ้ง และการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และการคอร์รัปชนั 

ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th)  

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดําเนินคดีท่ีเก่ียวข้องกบั

การต่อต้านการแข่งขนั การทําลายความน่าเช่ือถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบตัิ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษท่ีไม่ใช่การปรับ อันเน่ืองจากการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

4. เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมทัง้นําหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทัง้ทางด้าน

เศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนันําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งยัง่ยืน 

http://www.gfpt.co.th/
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน        

ทกุรูปแบบ จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

• ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

independentdirectors@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการอิสระ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อกรรมการบริษัท 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

bod@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

กรรมการบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

ทางอีเมล์ : 

โทรสาร : 

ทางไปรษณีย์ : 

cg@gfpt.co.th 

0 2473 8398 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 

อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  

312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด  

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ หรือช่องทางอ่ืนใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส 

หรือรับเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ จากผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทฯ จะทําการพิจารณาเบือ้งต้นวา่ เร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเข้าขา่ยประเภท

ใด หากเร่ืองท่ีร้องเรียนเก่ียวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานท่ีรับเร่ือง

ร้องเรียน จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพิจารณาดําเนินการ รวบรวม

หลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักลา่วเข้าข่ายการกระทําผิด ทุจริต 

(Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ืองจะดาํเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน

ร่วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

 

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:cg@gfpt.co.th
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดาํเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุปได้ดังนี ้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ 

บริษัทฯ เช่ือว่า “เยาวชนท่ีดี จะเป็นเสาหลกัของสงัคมท่ีดีในวนัหน้า” ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัถงึความสาํคญั

ของเด็กและเยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อม

อปุกรณ์ทางการศกึษาให้แก่เยาวชนอยา่งตอ่เน่ือง ดงัเช่นโครงการสนบัสนนุเพ่ืออาหารกลางวนัเลีย้งเด็กนกัเรียน โรงเรียน

ละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับประถมศึกษาในพืน้ท่ีใกล้เคียง และโครงการ

สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังานท่ีดีอย่างยิ่งแล้ว 

บริษัทฯ ยงัส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสงัคมทัง้ชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีห่างไกล โดยมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาความรู้ของ

เยาวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพทางสงัคม ตลอดจนสนบัสนนุให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ

ตา่งๆ รวมจํานวนทัง้สิน้ 59 กิจกรรมดงัเช่น กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ณ ชมุชนและโรงเรียนตา่งๆ รวม 27 แหง่ และกิจกรรม

สง่เสริมคณุภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ "สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สูน้่อง ปันฝัน ป่ันไปโรงเรียน"-

โรงเรียนละมลูรอดศิริ, กิจกรรรมเพ่ือการศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, กิจกรรมการทําอาหารเลีย้งเด็ก-

สถานรับเลีย้งเด็กมานา, บริจาคอปุกรณ์ติดตัง้ปัม้นํา้ให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าววั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ ท่ีประสพภยันํา้

ทว่ม, บริจาคเพ่ือสมทบทนุสร้างอาคารเวทีถาวรเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศกึษา โรงเรียนบอ่ทองวงษ์จนัทร์วิทยา  เป็นต้น 

2. สร้างสังคมที่ดี หน่ึงในภาระกิจที่สาํคัญ  

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมในถ่ินชนบท และทุรกันดาร และผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจาก     

ภยัพิบตัิต่างๆ และมีนโยบายสง่เสริมให้คณุภาพชีวิตชมุชน ทัง้ชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีการ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการดําเนินการตา่งๆ ผ่านกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จดัทําขึน้เอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กร

การกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจดักิจกรรมท่ีบริษัทฯ มีสว่นร่วมกบัชุมชนนัน้ มีการพดูคยุ และรับฟังความคิดเห็นจาก

ชุมชน เพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบท่ีชุมชนได้รับจากการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีย้งัมีการจดั

กิจกรรมท่ีเป็นการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีได้ทําร่วมกบัชมุชน เพ่ือให้ชุมชนและสงัคมมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ โดยในปี 2560 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 66 กิจกรรม ดังเช่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่า, สมทบทุนและบริจาครถเข็น "โครงการ

ล้อเลื่อนเพ่ือคนพิการ" เพ่ือช่วยเหลือคนพิการท่ีด้อยโอกาส-มลูนิธิคนพิการไทย, สนบัสนนุโครงการจดัการผกัตบชวาริม

คลองสาํโรง ร่วมกบัประธานชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมริมคลองสาํโรง, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น 

3. ทาํนุบาํรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย 

ศาสนาและวฒันธรรมเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีสาํคญัซึง่มีอิทธิพลในการกําหนดความเช่ือ คา่นิยม และพฤติกรรม

อนัเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสงัคม บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าสงัคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นท่ียึดเหน่ียวทาง

จิตใจ จึงให้ความสําคญักับการมุ่งมัน่ส่งเสริมและทํานุบํารุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมไทยอย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสงัคมด้านทํานุบํารุงศาสนา และวฒันธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรการกศุลและองค์กรเอกชนตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 49 กิจกรรม    
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 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมวนัเด็ก 

               

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมประจําปีของพนกังานท่ีร่วมใจกนับริจาคโลหิต และการบริจาคช่วยผู้ประสบภยัพิบตัิตา่งๆ 

                 

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมปลกูป่า  

         

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการและชมุชน  

         

             ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการทํานบํุารุงศาสนา  
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5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการดาํเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นโยบายสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลถุึงปรัชญา บริษัทฯมุง่เน้นผลติและบริการอยา่งมีคณุภาพ ตระหนกัถึง

ความสําคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดง

เจตจํานงท่ีจะบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมไว้ ดงันี ้  

 “ลดการใช้ทรัพยากร ปกปอ้งสิง่แวดล้อม ปฏิบตัิตามขอัผกูมดับงัคบั 

ร่วมสร้างจิตสาํนกึรักษ์สิง่แวดล้อม และรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตสํานึกแก่พนกังาน รวมถึง 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้กําหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือผลกัดันการดําเนินการตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ กําหนดให้ทกุหน่วยงานต้องดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีและตามกฎหมายกําหนด จาก

นโยบายสูก่ารปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ

ด้านการจัดการพลงังานตามระบบมาตรฐานสากล และสนบัสนุนให้มีการสื่อสารถึงการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน

สิง่แวดล้อมผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ ทัง้ภายในองค์กรและสูส่าธารณชนภายนอก  

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุง่เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพราะถือเป็นต้นทนุและ  ต้น

ทางท่ีสําคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพ่ือร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของโลกด้วย ดงัเช่น โครงการลดปริมาณขยะจากถงุพลาสติก ซึง่เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิด

ความระมดัระวงั ลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานขัน้ตอนการบรรจสุินค้า เพ่ือลดต้นทนุท่ีสิน้เปลืองและปริมาณขยะ

จากถงุพลาสติกได้ 
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โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับแผนการผลิต จึงส่งผลให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกท่ีใช้ในกระบวนการผลิต

เพ่ิมขึน้ 

 ทรัพยากรนํา้  

ทรัพยากรนํา้เป็นสิง่สาํคญัในกระบวนการผลติเนือ้ไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการกําหนดปริมาณการใช้นํา้

อย่างเหมาะสมในทกุขัน้ตอนการผลิต มีระบบการจดัเก็บข้อมลูปริมาณการใช้นํา้เพ่ือนํามาวิเคราะห์และวางแผนควบคมุ

การใช้นํา้อยา่งตอ่เน่ืองรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกบัการวิจยัและพฒันาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยี

การผลติ เพ่ือลดปริมาณการใช้นํา้ หรือเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้นํา้ให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

โดยในการใช้นํา้เพ่ือการผลติและการอปุโภคของบริษัทฯ มีการใช้นํา้ทัง้จากนํา้ประปาและนํา้บาดาล โดยบริษัทฯ 

ได้รับใบอนญุาตใช้นํา้บาดาลจากสาํนกัควบคมุกิจการนํา้บาดาล กรมทรัพยากรนํา้บาดาล เพ่ือประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม 

ในปริมาณรวมวนัละไม่เกิน 3,360 ลกูบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสดัสว่นการใช้นํา้จากแหลง่นํา้ต่างๆ ประจําปี 2560 

ดงันี ้

 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้นํา้จํานวน 2.006 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.49 จากปีก่อน 

เน่ืองจากมีปริมาณผลผลติท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้มีการใช้นํา้ในกระบวนการผลติท่ีเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 

พลังงาน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังานมาอยา่งต่อเน่ืองมีระบบ

การจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน

ขณะเดียวกนัยงัได้ออกแบบเคร่ืองจกัรอปุกรณ์และกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุและใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยดัพลงังานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วตัต์ 

ทดแทนหลอดเมทลัฮาไลด์ 250 วตัต์ ในห้องเก็บสนิค้าและในสายการผลติ, เปลีย่น Compressor Mycom N160LUD เป็น

รุ่น Mycom  N160VLD เพ่ือให้ระบบทําความเย็นให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้, การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ 

VDO Conference) และมีการควบคมุปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งจะช่วย

ประหยดัพลงังานไฟฟา้และคา่ใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการเดินทางอีกด้วย  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟา้จํานวน 63.74 ล้านกิโลวตัต์ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.67 จากปีก่อน ซึง่ปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบการทําความเย็นและ

กระบวนการผลิตเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึ่งร้อยละ 71 ใช้ในระบบทําความเย็น เพ่ือเก็บรักษาสินค้า และร้อยละ 17 ใช้ใน

กระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการเปลี่ยน Compressor จากรุ่น N160LUD เป็นรุ่น Mycom  N160VLD 

เน่ืองจาก Compressor รุ่น N160LUD มีการใช้งานมา 25 ปี ประสิทธิภาพการทํางานจึงลดลง ส่งผลให้การใช้พลงังาน

ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ เมื่อทําการเปลี่ยน Compressor Mycom  N160VLD ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานสงูขึน้ ซึ่งจะช่วยให้การ

ใช้พลงังานไฟฟา้ในระบบทําความเย็นในปีตอ่ๆ ไปลดลง 

 

 

 

การอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านพลงังาน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประโยชน์สงูสดุ โดยกําหนดให้การอนรัุกษ์พลงังานเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินงานบริษัทฯ ดําเนินการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมกบัธุรกิจ กําหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนรัุกษ์

พลงังานในแตล่ะปี และสือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง โดยถือวา่การอนรัุกษ์พลงังานเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานทุกคน ท่ีต้องร่วมกันกําหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
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ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน อีกทัง้ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุทรัพยากร

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัด

การพลงังาน และให้มีการทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย เปา้หมาย และแผนดําเนินงานด้านพลงังานเป็นประจําทกุปี 

การจัดการมลพิษและของเสีย 

มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ มีระบบกําจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวงัผลการตรวจวดัค่า       

ท่ีปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผู้ ท่ีรับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะทําการตรวจวดั 

ปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ปริมาณฝุ่ น ไนโตรเจนออกไซด์ 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนดไว้ทัง้หมด 

ผลการทดสอบคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายอากาศ ณ จดุการตรวจสอบตา่งๆ 

 ปริมาณฝุ่ น 

(mg/m3) 

ซลัเฟอร์ได

ออกไซด์ (ppm) 

ไนโตรเจน

ออกไซด์(ppm) 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 

(ppm) 

คา่ความทบึแสง 

 (%) 

ผลทดสอบ 2.674 – 

128.983 

2.845 – 5.083  10.523 – 

38.592 

0.709 – 471.698 5.9 – 6.4 

คา่มาตรฐาน 320.00 60.00 200.00 690.00 10.00 

มลพิษทางนํา้ 

บริษัทฯ มีการควบคมุระบบบําบดันํา้เสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกําหนด รวมถึงมี

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูในการบําบดันํา้เสยี และมีการติดตามและวดัผลคณุภาพนํา้ทิง้ก่อนปลอ่ยออก

สูภ่ายนอก โดยมีการใช้ระบบการบําบดันํา้เสยี คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge 

(AS) เพ่ือให้ได้คณุภาพนํา้ทิง้ท่ีเป็นไปตามกฎหมายกําหนดและไม่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ยงัให้

ความสําคญักบัการนํานํา้เสียท่ีผ่านการบําบดัแล้วหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่แต่เน่ืองด้วยมีกฎหมายเก่ียวกบัคณุภาพและ

ความปลอดภยัของอาหาร และข้อกําหนดของลกูค้า จึงทําให้มีขีดจํากดัในการนํานํา้กลบัมาใช้ใหม ่โดยปริมาณนํา้เสยีท่ี

เกิดจากกระบวนการผลติ และการอปุโภคบริโภคตอ่วนัเฉลีย่อยูท่ี่ 3,500 ลกูบาศก์เมตร / วนั ซึง่ระบบบําบดันํา้เสยีท่ีบริษัท

ฯ มีอยูม่ีความสามารถรองรับนํา้เสยีท่ีเกิดขึน้ตอ่วนัได้ถึง 7,000 ลกูบาศก์เมตร / วนั โดยปริมาณนํา้ทิง้ท่ีผา่นการบําบดัและ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํา้ทิง้จะถกูปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,000-3,500 ลกูบาศก์เมตร / วนั และปริมาณนํา้ทิง้ท่ีนํา

กลบัมาใช้ใหมเ่ฉลีย่ 100-200 ลกูบาศก์เมตร / วนั  

 มลพิษทางเสียง 

บริษัทฯ มีการตรวจวดัคณุภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพ่ือวดัระดบัความดงัเสยีง

จากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวดัระดบัเสียงรบกวน โดยระดบัความดงัเสียงท่ีปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด ดําเนินการตรวจวดัโดยผู้ รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยในปี 2560 ผลการตรวจวดัระดบั
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ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนดไว้ทัง้หมด 

 ระดบัความดงัเสยีง

เฉลีย่ 24 ชม. (Leq) 

ค่ามาตรฐาน 

 

ระดบัเสยีงรบกวน 

(dBA) 

ค่ามาตรฐาน 

 

บริเวณหน้าโรงงาน 67.0 70.0 9.7 10.0 

บริเวณหลงัโรงงาน 65.1 70.0 6.6 10.0 

ของเสีย  

บริษัทฯ มีการจดัการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีระบบป้องกนัการปนเปือ้น

สิ่งแวดล้อมตัง้แต่การจดัเก็บ การขนสง่ และการกําจดั อีกทัง้มีระบบบริหารจดัการของเสียอนัตราย การคดัแยกของเสีย  

ในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจดัทําระบบการจดัการภายใน บญัชีปริมาณของเสียท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือน การรวบรวม

จดัเก็บอย่างถกูวิธี การสง่ไปกําจดัโดยผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบงาน อาทิ 

• ขยะอนัตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว,หลอดไฟเสื่อมสภาพ,ภาชนะปนเปือ้น และนํา้มนัหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งกําจัดกับ

บริษัทท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย  

• ขยะทัว่ไป(ไม่อนัตราย) เช่น ถุงพลาสติก,กระดาษ,เศษเหล็กและเศษสแตนเลส ส่งกําจัดกับบริษัทท่ีได้รับอนญุาต 

ตามกฎหมาย เพ่ือนําไปรีไซเคิล 

โดยสามารถสรุปปริมาณนํา้หนกัรวมของขยะ สิง่ปฎิกลู ของเสยีอนัตราย และท่ีไมอ่นัตราย สาํหรับปี 2560 ได้ดงันี ้

รายการ ปริมาณ (ตนั) 

กากแปง้, แปง้เสือ่ม 292.50  

เศษเหลก็ 4.68  

เศษสแตนเลส 67.88  

เศษวสัดเุหลอืใช้ประเภทกระดาษ 590.91  

ถงุพลาสตกิใช้แล้ว (ใสเ่ศษไก่ ) 1,157.83  

นํา้มนัพืชเก่า 928.40  

กากตะกอนจากระบบบําบดันํา้เสยี 19,243.93  

นํา้มนัหลอ่ลืน่พร้อมภาชนะบรรจ ุ 20.80  

Lab Waste 0.61  

ภาชนะปนเปือ้น 2.02  

หลอดไฟเสือ่มสภาพ 0.47  

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเร่ืองการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้าน

สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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11.  การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายใน เพราะเป็นสิง่สาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจ

ต่อฝ่ายบริหาร ในการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายและแผนการ

ดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและสามารถวดัผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีจะช่วยให้ฝ่ายบริหาร

สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้นให้มีการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ือง  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีดูแลระบบควบคุมภายใน ให้มีความ

เหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีให้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง ติดตามการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทํารายการเก่ียวโยง เพ่ือช่วยปอ้งกนั

ทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคมุการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง

ตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ จดัให้มีสายงานตรวจสอบภายในท่ีมีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสทิธิภาพการดําเนินงาน 

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 สาระสาํคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ได้กาํหนดไว้มีดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้กําหนดภาระหน้าท่ีอํานาจการดําเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง

ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพ่ือให้เกิดการ

ตรวจสอบกนัอย่างเหมาะสม ทัง้ยงัทําให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และปอ้งกนัการกระทําท่ีไม่สจุริต 

กําหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในแตล่ะธุรกรรม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้าน 

IT(Information Technology) เพ่ือให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ทันสมัย และมีข้อมูลอย่าง

เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

3. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เป็นประจําทกุไตรมาส ในกรณีท่ีผล

การดําเนินงานตา่งจากเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีนยัสําคญั  ทางผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตท่ีุทําให้ผลการดําเนินงานตํ่ากวา่เปา้หมายและจดัทําข้อเสนอแนะ เพ่ือหา

แนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กิจกรรมสําคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบญัชี ซึ่งครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 

2. สอบทานการเข้าทํารายการและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีมีกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2560 
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3. สอบทานความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานกั

ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ

ควบคมุภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทานการเข้าทํารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 วา่เหมาะสม โดยคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ความสมเหตสุมผล 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศไว้ 

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้กําหนดไว้ 

7. สอบทานนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชนั รวมทัง้กําหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงานการสอบบญัชีและความเห็นของผู้สอบบญัชี และเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้คา่สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

9. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถรายงานเหตกุารณ์และข้อมลู

เก่ียวกบับริษัทฯ ได้อยา่งอิสระ และสามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัได้อยา่งเต็มท่ี รวมทัง้ความเห็นตอ่ระบบ

การควบคมุภายในท่ีมีอยูข่องบริษัทฯ 

10. สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีความถ่ีใน

การสอบทานกฎบตัรปีละ 1 ครัง้ 

 จากการสอบทานตามท่ีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดั

ให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมี

เหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และได้จัดทําขึน้โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ การเข้าทํา

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   มีความสมเหตสุมผล สําหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ

เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท สว่นธุรกรรมระหว่างกนัท่ี

มิใช่ธุรกิจปกติหรือท่ีสนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

โดยมีการเปิดเผยข้อมลูของรายการเหล่านีไ้ว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี การ

ปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามท่ีเป็นสาระสําคญั โดยในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 

ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน  ดงันี ้

• การควบคุมสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดี โดยมี

โครงสร้างองค์กรและสายงานท่ีชดัเจนเหมาะสมรวมทัง้กําหนดเปา้หมายทางธุรกิจ และดชันีชีว้ดัผลสาํเร็จ (Key 

Performance Indicators : KPI) เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับเปา้หมาย

ของบริษัทฯ กําหนดให้มีคู่มือในการปฏิบตัิงานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ตระหนกัถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยกําหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร 
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และพนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้ส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการอบรมให้ความรู้แก่

พนกังานเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

• กิจกรรมการควบคุม บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหนง่งานอย่าง

ชดัเจน และมีคู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั 

รวมทัง้มีการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คู่มืออํานาจดําเนินการและคูม่ือการ

ปฏิบตัิงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

และการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ 

• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล สง่เสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองมีการรักษาความปลอดภยัอย่างรัดกุมและมี

มาตรฐาน เพ่ือให้ข้อมลูตา่งๆ มีความถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั โดยบริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน และการนําข้อมลูท่ีสําคญัไปใช้ใน

การบริหารจดัการข้อมลูของผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ มีความครบถ้วนถกูต้องอยา่งเพียงพอภายในเวลา

ท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการจัดให้มีระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร

ภายในบริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ และคู่มือการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ขา่วสารตา่งๆ ได้อยา่ง

ทัว่ถึง 

• การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน 

เช่น ด้านบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ดแูลทรัพย์สนิ โดยมอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 

• การตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม

ภายในของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้มีการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และป้องกนัการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชัน มีการยกตวัอย่างพร้อมคําอธิบายกรณีเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีอาจ

นําไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และกําหนดมาตรการป้องกนัไว้ชดัเจน นอกจากนีใ้นแตล่ะหน่วยงาน จะมีท่ีปรึกษา

ด้านการควบคุมของหน่วยงาน เพ่ือทําการตรวจประเมินภายในของหน่วยงานเอง โดยผลการประเมินของ

หน่วยงาน จะมีการรายงานอยา่งเป็นทางการตอ่ฝ่ายบริหารของหน่วยงานนัน้ เพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุง

แก้ไข และติดตามผลการปฏิบตัิงานตอ่ไป 

จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการนําเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 26 ม.ค. 60 ท่ีผา่นมา พิจารณาประเมนิระบบการควบคมุภายในบริษัทฯ ซึง่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว มี

ความเห็นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ 

หรือโดยไม่มีอํานาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน มี

มาตรการการควบคมุภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หรือบุคคลท่ีมีอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ว เน่ืองจากมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปี ตามรูปแบบและข้อกําหนดท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กําหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แหง่พระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนญู วา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปราม การทจุริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558) ทัง้นี ้

ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน สาํนกัตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน

ตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่หนว่ยงานเหลา่นัน้มีการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และ

ในกรณีพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคัญจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทราบและพิจารณาสัง่การแก้ไข 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจําปี 2560 ได้ทําการประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยในรอบปี 2560 ไมพ่บข้อบกพร่อง ท่ี

เป็นสาระสาํคญัซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  รวมถึงการผ่านขัน้ตอนการ

พิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสม ทําหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่ามีความ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคญัต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ สอบบัญชี และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพฒันาระบบการควบคมุภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมยิ่งขึน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ

บริษัทฯ อยา่งมีคณุภาพ 
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการจดัการบริหารความเสี่ยงเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็น

สิ่งสําคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจตอ่ฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กําหนด

เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและสามารถวดัผลได้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีจะ

ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้น

ให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการจดัแบง่สายงาน โดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล มีการจดัทํานโยบาย

และระเบียบวิธีปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน

เพ่ือให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทัง้ยังจัดให้มีคู่มือพนกังาน 

กําหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การบริหารและจดัการความเสีย่ง โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ

เสี่ยงให้แต่ละฝ่ายงานทราบถึงวตัถปุระสงค์ นโยบายและการจดัการความเสี่ยงไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้เพ่ือให้ฝ่ายต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการประเมินจดุเสี่ยง การระบปุระเภทความเสี่ยง การวดัความเสี่ยง การควบคมุ การลดความเสี่ยง รวมทัง้

ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผลการปฏิบตัิงานบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่ 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายบริหารความเสีย่ง ให้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง ติดตามการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยนํา

กรอบแนวทางของ  COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-

Enterprise Risk Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริษัทฯเกิด

ประสทิธิภาพในการดําเนินงานมากท่ีสดุ   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กิจกรรมสําคญัท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดําเนินการไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ความ

เบ่ียงเบนของระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัทํากฎบตัรการบริหารความเสีย่ง 

2. สือ่สารนโยบายและแนวทางการจดัการบริหารความเสีย่งและมาตรการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชนั แก่ทกุ

หน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 

3. ติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง

ปอ้งกนัและวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

ความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่ง

สมํ่าเสมอ 
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5. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรการบริหารความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น

ประจําทกุปี 

สําหรับประเภทความเสี่ยงในทกุระดบัขององค์กร ได้แบ่งความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลตอ่การดําเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 

7 ด้าน ได้แก ่

              1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสีย่งในเชิงกลยทุธ์และนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ซึง่

อาจเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน

ระหวา่งนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแขง่ขนั ทรัพยากร การปฏิบตัิตามแผน และสภาพแวดล้อม 

ทัง้นี ้  บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ท่ีสําคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

องค์กรอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้องค์กรบรรลเุปา้หมายในเชิงกลยทุธ์ท่ีวางไว้ 

            2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอน 

โดยครอบคลมุถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ อปุกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจสง่ผล

กระทบตอ่การปฏิบตัิงานขององค์กรได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการกําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน รวมถึงมีมาตรการใน

การดแูลการดําเนินงานของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กรได้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน

เป็นไปอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

            3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณ 

ปัญหาทางการเงิน รวมทัง้ความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้

คํานึงถึงการจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอและทนัเวลาอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจกระทบต่อการลงทนุต่างๆ ของ

บริษัทฯ ได้ และความเสีย่งท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงิน

ทัง้ในรูปของสกุลเงินท้องถ่ิน และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินสําหรับรองรับสถานการณ์

ต่างๆ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้ยงัใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเสี่ยง เช่น 

Forward Contract เป็นต้น 

            4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็นอปุสรรคตอ่

การปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้คํานงึถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ท่ี

สําคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดําเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและ

กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

           5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั (Hazard Risk) เป็นความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบในด้านความปลอดภยั ใน

ชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มี

นโยบายและ มาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัอยา่งเข้มงวด เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว ซึ่งอาจสง่ผลเสียหาย

ตอ่บริษัทฯ ได้ 

 6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน นบัเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ   ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ในเร่ือง

ความซื่อสตัย์สจุริตควบคูก่บัแนวทางการบริหาร การพฒันาการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตขุองการทจุริตได้แก่ 

ความไมซ่ื่อสตัย์ โอกาส และแรงจงูใจภายในบริษัทฯ เพ่ือเข้าถึงแนวทางการปอ้งกนัและตรวจสอบ  
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 7. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) เป็นความเสี่ยงท่ีสง่ผลกระทบเชิงลบต่อ

การปฏิบตัิงาน อนัส่งผลต่อองค์กร ท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการบริหารความเสี่ยงด้าน IT โดยให้มีการรักษา

ความปลอดภยัอยา่งรัดกมุและมีมาตรฐาน รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือกบัความเสี่ยงด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ จึง

ได้มีแผนสาํรองฉกุเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และการกระตุ้นให้พนกังานมีความรู้เร่ืองภยั

คกุคามและมีความระมดัระวงัการใช้งานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว 

 จากความเสีย่งตามท่ีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีความเห็นวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้

จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่การจดัการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่าง

มีเหตผุลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ และได้จดัทําขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั สําหรับในด้าน

การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประกอบการขออนมุตัิจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทกุครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยง ในด้านการลงทนุต่างๆ 

ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีการติดตามการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ โดย

ในทุกระดบัจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา เพ่ือให้ระดบัความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

รวมทัง้กําหนดให้มีการทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เป็นประจําทกุปี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า จากการปฏิบตัิงานด้วยความมุ่งมัน่อย่างเต็มท่ีของ

ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจ อนัจะทําให้ผู้มีสว่นได้

เสยีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้รับผลตอบแทนท่ีดีอยา่งยัง่ยืน 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้มีการตกลงเข้าทํารายการระหวา่งกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ

รายการระหว่างกนัอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีอาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจดัการมีอํานาจเข้าทํารายการระหวา่ง

กนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการสามารถทําธุรกรรมดงักลา่ว ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลใน

การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาท่ียตุิธรรม เหมาะสม เสมือนการทํา

รายการกบับคุคลภายนอก   

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนันัน้ บริษัทฯ จะยดึแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัการทํารายการอ่ืน ๆ  

ทัว่ไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนมุตัิตามวงเงินท่ีกําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ี

เป็นผู้สอบทาน การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็น

ประจําทุกไตรมาส เพ่ือขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็น

สําคญั ซึ่งมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ ในปี 2560 นัน้ เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขและราคาท่ียตุิธรรมเหมาะสม 

ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิจากการฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทํารายการ ทัง้นี ้สําหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายการระหวา่งกนั โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานแล้วและมีความเห็นว่า

รายการระหวา่งกนั เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเง่ือนไขตา่งๆ ปกติของธุรกิจ  

การทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยดึถือและปฏิบตัิ

ตามกฏข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืนในเร่ืองรายการระหว่างกันอย่าง

เคร่งครัด และคํานงึถึงความสมเหตสุมผล ความเหมาะสม ในเง่ือนไขทางการค้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย

ได้รับการดแูลผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การทํา

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา 

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมีการทํารายการระหว่างกนั ตามท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 5. รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทที่เก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สาํหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สาํหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ของการทาํรายการ / 

เงื่อนไขการกาํหนดราคา 
งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จํากดั / 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ขาย 

2. ซือ้ 

3. รายได้คา่เชา่ 

4. รายได้อ่ืน 

5. คา่เชา่ 

6. คา่ใช้จา่ย 

- 

- 

- 

0.42 

7.92 

2.11 

530.39 

767.41 

0.60 

22.20 

17.82 

75.46 

- 

- 

- 

0.42 

7.97 

2.47 

569.77 

734.31 

0.45 

36.42 

17.87 

74.14 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าสํานักงาน / 

กําหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ  
เป็นบริษัทที่ขายไก่เนือ้ /  
กําหนดราคาตามสัญญา โดยอิงราคา

ตลาด 

2. บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จํากดั /  

มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 

 

1.12 2.62 1.09 2.59 เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่ดินและสิ่งปลกู

สร้าง /กําหนดราคาตามสญัญาที่ตกลง 

3. บริษัท ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม จํากดั / 

มีผู้บริหารร่วมกนั 
1. รายได้อ่ืน 

2. คา่เชา่ 

3. คา่ใช้จา่ย 

- 

- 

- 

0.02 

0.48 

- 

- 

- 

- 

- 

0.48 

5.06 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน เพ่ือทํา

ฟาร์มเลีย้งไก่ /  

กําหนดราคาตามสญัญาที่ตกลง 

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ จํากดั/ 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ซือ้ 

 

- 2,021.79 - 

 

 

1,437.81 

 

เป็นบริษัทที่ มีความชํานาญด้านการ

จดัหาวตัถดุิบข้าวโพดในการผลิตอาหาร

สตัว์ / กําหนดราคาตามราคาตลาด 

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จํากดั/ 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 

2. คา่เชา่ 

3. คา่ใช้จา่ย 

1.34 

0.36 

0.05 

1.34 

0.36 

0.05 

3.13 

0.36 

0.03 

3.13 

0.36 

0.03 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่พกั /  

กําหนดราคาตามราคาตลาด 

6. Nichirei Food Inc. /  

บริษัทที่เก่ียวข้อง โดยเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทร่วม 

1. ขาย 

2. รายได้อ่ืน 

 

1,549.64 

0.02 

1,549.64 

0.02 

1,082.60 

0.65 

 

1,082.60 

0.65 

 

เป็นบริษัทที่ ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 

กําหนดราคาตามราคาตลาด 

 7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /  

บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยมี

บริษัทใหญ่ร่วมกบับริษัทร่วม 

1. ขาย 869.31 869.31 866.57 866.57 เป็นบริษัทที่ ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 

กําหนดราคาตามราคาตลาด 

 

8. บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จํากดั  (มหาชน) / 

บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยเป็น

ผู้ ถือหุ้นของ บจก.สรุพลนิชิเร ฟูด้ส์ 

1. ขาย 1.29 1.29 1.25 1.25 เป็นบริษัทที่ซือ้สินค้าเนือ้ไก่ / 

กําหนดราคาตามราคาตลาด 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สาํหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

สาํหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจาํเป็น 

ของการทาํรายการ / 

เงื่อนไขการกาํหนดราคา 
งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

งบการเงนิ 

เฉพาะ 

งบการเงนิ 

รวม 

9. บคุคลที่เก่ียวข้องกนั /  

กรรมการและผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่มี

ความเก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ ถือหุ้น 

1. ดอกเบีย้จา่ย 35.49 86.21 32.26 

 

89.18 

 

ต า มรา ยงา นป ระชุมวิ ส า มัญ ค รั ้ง ที่  

1/2556 เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม 2556 มีมติ

อนมุตัิให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รับความ

ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลที่

เ ก่ียวข้องเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับ

บริษัทฯ วงเงินกู้ ยืมไม่เกิน 2,000 ล้าน

บาท อัตราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 5.50 

ตอ่ปี ครบกําหนดชําระ มกราคม 2567 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

14.ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                          

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 592.49 3.96 310.87 1.92 736.26 4.24 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,026.63 6.85 932.66 5.77 1,013.27 5.83 

สินค้าคงเหลือ 3,173.50 21.19 3,653.33 22.61 3,608.19 20.78 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 16.27 0.11 18.15 0.11 14.10 0.08 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,808.89 32.11 4,915.01 30.41 5,371.82 30.93 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,126.56 14.20 2,448.75 15.15 2,671.77 15.39 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 98.82 0.66 121.18 0.75 110.83 0.64 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 386.89 2.58 406.78 2.52 366.22 2.11 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 346.73 2.32 360.42 2.23 354.07 2.04 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6,753.57 45.09 7,430.75 45.98 8,012.60 46.14 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 358.17 2.39 373.55 2.31 383.79 2.21 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 96.69 0.65 103.89 0.65 94.46 0.54 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,167.43 67.89 11,245.32 69.59 11,993.74 69.07 

รวมสินทรัพย์ 14,976.32 100.00 16,160.33 100.00 17,365.56 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,787.10 11.93 1,931.37 11.95 1,650.00 9.50 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 160.00 0.92 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 813.54 5.43 886.47 5.49 925.34 5.33 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึกําหนดรับรู้ในหนึง่ปี 7.85 0.05 7.85 0.05 7.85 0.05 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 283.32 1.89 208.32 1.29 66.70 0.38 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 60.75 0.41 164.36 1.01 165.39 0.95 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,952.56 19.71 3,198.37 19.79 2,975.28 17.13 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 2,075.02 13.85 1,666.70 10.31 1,700.00 9.79 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 338.88 2.26 365.94 2.26 384.97 2.22 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 107.29 0.72 99.43 0.62 91.58 0.53 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 59.32 0.40 50.80 0.32 52.75 0.30 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,580.51 17.23 2,182.87 13.51 2,229.30 12.84 

รวมหนีส้ิน 5,533.07 36.94 5,381.24 33.30 5,204.58 29.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,443.25 63.06 10,779.09 66.70 12,160.98 70.03 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,976.32 100.00 16,160.33 100.00 17,365.56 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,466.51 98.59 16,693.02 98.06 16,928.47 98.15 

รายได้อ่ืน 235.16 1.41 329.90 1.94 318.24 1.85 

รวมรายได้ 16,701.67 100.00 17,022.92 100.00 17,246.71 100.00 

ต้นทนุขาย (14,463.26) (86.60) (14,191.28) (83.37) (14,150.92) (82.05) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,170.39) (7.01) (1,242.64) (7.30) (1,316.20) (7.63) 

รวมค่าใช้จ่าย (15,633.65) (93.61) (15,433.92) (90.67) (15,467.12) (89.68) 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 248.80 1.49 371.19 2.18 272.02 1.58 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,316.82 7.88 1,960.19 11.51 2,051.61 11.90 

ต้นทนุทางการเงิน (123.26) (0.74) (98.03) (0.57) (74.36) (0.43) 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 19.58 0.12 (205.69) (1.21) (219.32) (1.27) 

กําไรหลังภาษีเงนิได้ 1,213.14 7.26 1,656.47 9.73 1,757.93 10.20 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (18.22) (0.11) (12.77) (0.07) (9.58) (0.06) 

กําไรสุทธิ 1,194.92 7.15 1,643.70 9.66 1,748.35 10.14 

 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,763.84 2,088.52 2,455.73 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,386.42) (1,612.81) (1,350.14) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (54.66) (757.33) (680.20) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) 322.76 (281.62) 425.39 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 269.73 592.49 310.87 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 592.49 310.87 736.26 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญสาํหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.63 1.54 1.81 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.53 0.37 0.57 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.67 0.68 0.80 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 17.65 17.27 17.78 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 5 (วนั) 20 21 20 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 66.93 70.56 70.75 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 7 (วนั) 5 5 5 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 23.35 22.54 20.43 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย 9 (วนั) 15 16 18 

Cash Cycle 10 (วนั) 10 10 8 

    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร 

อตัรากําไรขัน้ต้น 11 (%) 12.17 14.99 16.41 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 12 (%) 8.00 11.74 12.12 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร 13 (%) 133.95 106.56 119.70 

อตัรากําไรสทุธิ 14 (%) 7.16 9.66 10.14 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 13.15 16.26 15.24 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 8.32 10.56 10.43 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 23.25 25.92 25.51 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.16 1.09 1.03 

    

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.59 0.50 0.43 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.44 0.35 0.28 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ 21 (เทา่) 11.61 16.42 22.22 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั 22 (เท่า) 0.12 0.14 0.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) N/A * 73.38 N/A ** 

 * บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการ ขาดทนุสทุธิ จงึไม่สามารถคํานวณอตัราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 

** อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 
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หมายเหตุ:  

1) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 

2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ)  

 / หนีส้นิหมนุเวียน 

3) อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียนเฉลีย่ 

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

5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

6) อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) 

7) ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื 

8) อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า = ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉลีย่) 

9) ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ - ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 

11) อตัรากําไรขัน้ต้น = (กําไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) x 100 

12) อตัรากําไรจากการดําเนินงาน = (กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสทุธิ) x 100 

13)  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร = (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน) x100 

14) อตัรากําไรสทุธิ = (กําไรสทุธิ / รายได้รวม) x 100 

15)  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = (กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่)) x 100 

16)  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = (กําไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่)) x 100 

17)  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = ((กําไรสทุธิ + คา่เสือ่มราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลีย่)) x 100 

18)  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) 

19)  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

20)  อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

21) อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ = (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน  

+ ภาษี) / ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

22) อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้นิ + รายจ่าย

ลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

23)  อตัราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 
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15. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

15.1 ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ  

กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จํานวน 16,928.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 235.45 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 1.41 จากปี 2559 โดยรายได้สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ และธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.43 

และร้อยละ 4.78 ตามลาํดบั 

ปัจจัยสําคญัท่ีทําให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้ ได้แก่ ปริมาณขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัท

ร่วมทนุ) ท่ีเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ปริมาณสง่ออกท่ีเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลง 

กลุ่มบริษัทมีกําไรขัน้ต้นในปี 2560 จํานวน 2,777.55 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 275.81 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.02 

จากปี 2559 โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากร้อย

ละ 14.99 ในปี 2559 จากต้นทนุวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติอาหารสตัว์ลดลง และปริมาณการสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปเพ่ิมขึน้ 

จากปัจจยัต่างๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2560 จํานวน 1,748.35 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 

1.39 บาทตอ่หุ้น) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.37 จากปี 2559 นบัเป็นอีกปีท่ีกลุม่บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีนา่ประทบัใจ 

สาํหรับโครงสร้างเงินทนุของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัตํา่

เพียง 0.43 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัตํ่าเพียง 0.28 เทา่ 

15.2 ผลการดาํเนินงาน  

รายได้จากการขายรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2560 จํานวน 16,928.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 235.45 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ และธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 10.43 และร้อยละ 4.78 ตามลําดบั เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสตัว์ 

ลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไกแ่ปรรูป คิดเป็นร้อยละ 44.62 ธุรกิจอาหารสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 19.97 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

คิดเป็นร้อยละ 30.53 และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.88 
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจของ 

จีเอฟพีที และบริษัทย่อย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 6,648.59 40.38  7,209.37 43.19  7,554.13 44.62 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 4,457.61  27.07  3,907.83  23.41  3,379.98 19.97  

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และ

จําหนา่ยลกูไก ่
4,507.21  27.37 4,679.54  28.03 5,167.70 30.53 

ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 853.10  5.18  896.28  5.37  826.66  4.88 

รายได้จากการขายรวม 16,466.51  100.00  16,693.02  100.00  16,928.47 100.00  

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 

ในปี 2560 รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด ส่งออก

ทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ และการขายชิน้สว่นไก่สดในประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

44.62 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจํานวน 7,554.13 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

344.76 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.78 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  

กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจํานวน 30,600 ตนั เพ่ิมขึน้ 2,300 ตนั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.13 

จากปี 2559 สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุไปประเทศญ่ีปุ่ น 

ธุรกิจอาหารสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ ง ธุรกิจอาหาร

สตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.97 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร

สตัว์ จํานวน 3,379.98 ล้านบาท ลดลง 527.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.51 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ของธุรกิจอาหารสตัว์บก และอาหารสตัว์

นํา้ในประเทศ นอกจากนี ้ธุรกิจอาหารหมูยงัได้รับผลกระทบจากราคาหมูท่ีตกตํ่าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีธุรกิจ

อาหารสตัว์นํา้ได้รับผลกระทบจากภาวะภยัแล้งในประเทศไทย โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ท่ีลดลงสว่นใหญ่มาจาก

รายได้จากการขายอาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์นํา้ ลดลงร้อยละ 10.06 และร้อยละ 16.14 ตามลาํดบั 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และ

บริษัทมีรายได้จากการขายลกูไก่ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.53 ของรายได้จากการขายรวม ใน
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ปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จํานวน 5,167.70 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 488.16 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  

ปริมาณขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่บริษัท GFN เร่ิมดําเนินธุรกิจในปี 2553 โดยปริมาณ

ขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ในปี 2560 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่

ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.88 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจํานวน 826.66 ล้านบาท ลดลง 69.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.77 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2559 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูป ลดลงจากปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 13.90 อยา่งไร

ก็ตาม ราคาขายเฉลีย่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.23 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

ต้นทุนขาย   

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2560 จํานวน 14,150.92 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจํานวน 40.36 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 0.28 จากปี 2559 เน่ืองจากราคาวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถัว่เหลอืง 

ซึง่ลดลงร้อยละ 5.07 และร้อยละ 3.58 ตามลาํดบั ทําให้กลุม่บริษัทมอีตัราสว่นต้นทนุขายในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.59 

ของรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 85.01 ในปี 2559 

กาํไรขัน้ต้น   

กลุ่มบริษัทมีกําไรขัน้ต้นในปี 2560 จํานวน 2,777.55 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 275.81 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 

11.02 จากปี 2559 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้ และต้นทนุขายรวมลดลง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทํา

ให้อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.41 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 14.99 ในปี 2559       

รายได้อื่น  

ในปี 2560 รายได้อ่ืนของกลุม่บริษัทมีจํานวน 318.24 ล้านบาท ลดลงจํานวน 11.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.53 

จากปี 2559 โดยรายได้อ่ืนท่ีลดลงสว่นใหญ่มาจากกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีลดลงจากเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง

เมื่อเทียบกบัเงินบาท รายได้อ่ืนของกลุม่บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจาก

ร้อยละ 1.98 ในปี 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจํานวน 1,316.20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 73.56 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 5.92 จากปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้จากค่าขนส่งออกจาก

ปริมาณส่งออกเพ่ิมขึน้ ค่านํา้มันเชือ้เพลิงเพ่ิมขึน้ และเงินบริจาคเพ่ือการกุศลเพ่ิมขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของรายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้เล็กน้อย

จากร้อยละ 7.44 ในปี 2559 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2560 สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจํานวนรวม 272.02 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 99.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.72 จากปี 2559 โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบ่งกําไรลดลงจาก บริษัท แมค

คีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (McKey) มีส่วนแบ่งกําไรจํานวน 171.95 ล้านบาท ลดลงจํานวน 63.81 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 27.07 จากปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้จากการเปิดดําเนินการโรงงานแปรรูป

ไก่แห่งใหม่ในปี 2560 นอกจากนี ้บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากดั (GFN) มีสว่นแบ่งกําไรจํานวน 100.07 ล้าน

บาท ลดลงจํานวน 35.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.11 จากปี 2559 

ต้นทุนทางการเงนิ   

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบับุคคลท่ีเก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในปี 2560 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จํานวน 74.36 ล้านบาท ลดลงจํานวน 23.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.14 เมื่อเทียบ

กบัปี 2559 จากดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมบคุคลท่ีเก่ียวข้องลดลง ต้นทนุทางการเงินในปี 2560 

คิดเป็นร้อยละ 2.08 ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 2.58 ในปี 2559 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อย

ละ 0.44 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.59 ในปี 2559 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้   

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 219.32 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 13.63 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 6.63 เปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 จํานวน 205.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล เพ่ิมขึน้ เมื่อเทียบกบัปี 2559 

กาํไรสุทธิ   

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิ 1,748.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.39 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้จํานวน 104.65 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.37 จากปี 2559 ซึ่งมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ จํานวน 1,643.70 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก

รายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้ และต้นทนุขายรวมลดลง กําไรสทุธิของกลุม่บริษัทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของ

รายได้จากการขาย เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 9.85 ในปี 2559 
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กาํไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) 

 ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีกําไรก่อนหกัคา่เสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตดัจําหน่าย จํานวน 3,276.37 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

179.35 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.79 เมื่อเทียบกบัปี 2559 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้จาก

ปริมาณขายไก่เนือ้เพ่ิมขึน้ และปริมาณขายสนิค้าสง่ออกเพ่ิมขึน้ ซึง่ทําให้ EBITDA Margin ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 19.35 

เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีร้อยละ 18.55 

หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) 1,316.82 1,960.19 2,051.61 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 1,064.95 1,131.10 1,216.21 

คา่ตดัจําหนา่ย 4.89 5.73 8.55 

กําไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจําหนา่ย (EBITDA) 2,386.66 3,097.02 3,276.37 

EBITDA Margin (%) 14.49 18.55 19.35 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 15.24 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 16.26  ในปี 2559 จาก

ประสิทธิภาพในการทํากําไรท่ีเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลง และมีความ

เสีย่งลดลง จากปี 2559 ดงันี ้

DuPont Analysis ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 13.15 16.26 15.24 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 12 (%) 8.00 11.74 12.12 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 1.16 1.09 1.03 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) (1+DE) 1.58 1.54 1.46 

 

15.3 ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 17,365.56 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน 

5,371.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.93 ของสินทรัพย์รวม ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,012.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

46.14 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,671.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธ์ุ

และไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 477.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและสนิทรัพย์ไม่

หมนุเวียนอ่ืน 832.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของสนิทรัพย์รวม 
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สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้ 1,205.23 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.46 จากสิน้ปี 2559 (ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) เน่ืองจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้ 581.85 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เพ่ิมขึน้ 425.40 ล้านบาท และกลุม่บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 223.02 ล้านบาท ในปี 2560 อตัราผลตอบแทน

จากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 10.43 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 10.56 ในปี 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 34.41 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 33.78 ล้านบาท 

ในปี 2559 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.49 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ

รวม ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 20 วนั ในปี 2560 ลดลงเลก็น้อยจาก 21 วนั ในปี 2559 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

ในปี 2560 เทา่กบั 17.78 เทา่ เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก 17.27 เทา่ ในปี 2559 

สินค้าคงเหลือ  

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,608.19 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจํานวน 45.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 1.24จากปี 2559 จากวตัถดุิบและเวชภณัฑ์ลดลง ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2560 เท่ากบั 5 วนั คงท่ีจากปี 2559 

กลุม่บริษัทมีค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จํานวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลงสิน้ปี 

จํานวน 10.01 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.36 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ

บริหารสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้ิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจํานวน 5,204.58 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมุนเวียน 

2,975.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.17 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,700.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 32.66 ของหนีส้ินรวม ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจํานวน 384.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.40 ของ

หนีส้นิรวม รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าจากบริษัทร่วมมีจํานวน 91.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของหนีส้นิรวม และ

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืนจํานวน 52.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.01 ของหนีส้นิรวม    

หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 176.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.28 จากสิน้ปี 2559 (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559) จากการท่ีกลุม่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลงจํานวน 281.37 ล้านบาท ทัง้นี ้เงิน

กู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นรวมจํานวน 925.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 38.87 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.39 จากปี 2559 อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2560 เท่ากับ 20.43 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 

22.54 เท่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉลี่ย ในปี 2560 ท่ี 18 วนั เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 16 วนั ในปี 

2559     
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หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,576.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 

จํานวน 229.70 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลง 281.38 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 12,160.98 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,381.89 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.82 จากสิน้ปี 2559 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้จํานวน 

1,372.33 ล้านบาท ทําให้มลูคา่หุ้นทางบญัชีปี 2560 เทา่กบั 9.70 บาทตอ่หุ้น เพ่ิมขึน้จาก 8.60 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 

15.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวน 2,455.73 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จํานวน 367.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2559 จากกําไรก่อนภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ และมีระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash 

Cycle) ในปี 2560 อยูท่ี่ 8 วนั ลดลงจาก 10 วนัในปี 2559  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 1,350.14 ล้านบาท ลดลงจํานวน 262.67 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปี 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรจํานวน 911.86 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่

พอ่แมพ่นัธุ์จํานวน 536.26 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 680.20 ล้านบาท ลดลงจํานวน 77.13 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปี 2559 โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จํานวน 376.02 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 736.26 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2559 จํานวน 425.40 ล้านบาท 

สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการดําเนินงาน และมีฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.81 เท่า เพ่ิมขึน้

เล็กน้อยจาก 1.54 เท่า ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.57 เท่า เพ่ิมขึน้จาก 0.37 เท่า ในปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่กบั 0.80 เทา่ เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก 0.68 เทา่ ในปี 2559   

ระยะเวลาครบกาํหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนจํานวนรวม 2,975.28 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงินจํานวน 1,650.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 925.34 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

จํานวน 333.24 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบกําหนดชําระในหนึง่ปีจํานวน 66.70 ล้านบาท  
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สําหรับหนีส้ินระยะสัน้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งปีทัง้ท่ีเป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่าย

นัน้ กลุ่มบริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชําระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน และเงินทนุหมนุเวียนจากการดําเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 1.81 เท่า อตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูใ่นระดบัตํ่าเพียง 0.28 เทา่ 

กลุ่มบริษัทยงัคงมีแหล่งเงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือท่ียงัไม่ได้ใช้ ทัง้ท่ีเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 242.00 

ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิต และสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้าจํานวน 8,097.45 ล้านบาท 

โครงสร้างเงนิทุน 

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to 

Equity Ratio) เทา่กบั 0.43 เทา่ ลดลงเลก็น้อยจาก 0.50 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,576.70 ล้านบาท ลดลงจาก 3,806.40 ล้านบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดงันัน้อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ในระดบัตํ่า 0.28 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 0.35 

เทา่ ในปี 2559 แสดงให้เห็นถงึโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2560 กลุม่บริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจํานวน 1,350.14 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวร

จํานวน 911.86 ล้านบาท ลงทนุในไกปู่่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธ์ุจํานวน 536.26 ล้านบาท 

การลงทนุในปี 2560 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ และโรงงานผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทนุ

ของกลุม่บริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว  

นอกจากนี ้บริษัท McKey มีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสกุแห่งใหม ่โดยมีกําลงัการผลติไก่แปรรูปเพ่ือสง่ออกรวม

เพ่ิมเป็น 30,000 ตนัตอ่ปี โดยสร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2560 ในขณะท่ี บริษัท GFN มีการขยายกําลงัเชือดไก่จาก 130,000 

ตวัตอ่วนั เพ่ิมเป็น 150,000 ตวัตอ่วนั ในปี 2560 

ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า กลุม่บริษัท มีแผนการขยายกําลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจรอย่างตอ่เน่ือง โดยเน้นการขยายการ

ผลิตตัง้แตต้่นนํา้ เพ่ือเป็นรากฐานสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุม่บริษัทมีเปา้หมายท่ีจะขยายกําลงัการเลีย้งไก่เนือ้

สูร่ะดบั 384,000 ตวัต่อวนั ภายในปี 2563 อีกทัง้ กลุม่บริษัทอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม ่โดย

จะมีกําลงัการเชือดไก่ 150,000 ตวัต่อวนั ซึ่งคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และมีแผนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปปรุง

สกุแหง่ใหม ่ด้วยกําลงัการผลติไก่แปรรูปเพ่ือสง่ออกประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 
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โดยท่ีกลุ่มบริษัทตัง้งบลงทุนไว้ประมาณปีละ 1,200 – 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดงักล่าวอาจมีการ

ปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป  

15.5 ภาระผูกพนัด้านหนีส้นิ  

กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

             หนว่ย : ล้านบาท 

ภาระข้อผูกพนั รวม 
ระยะเวลาการชาํระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิระยะยาว 1,766.70 66.70 300.00 - 1,400.00 

ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ทางการเงิน - - - - - 

ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 35.49 17.25 8.43 4.38 5.43 

ภาระผกูพนัด้านการซือ้ 30.33 13.52 16.81 - - 

ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิอ่ืนๆ 145.61 145.61 - - - 

รวม 1,978.13 243.08 325.24 4.38 1,405.43 

15.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบคุคล ความเสี่ยงจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร ความเสี่ยงจาก

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงด้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจยัความ

เสีย่งภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสีย่งจากการเกิดโรคระบาดในสตัว์ ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบท่ีใช้ใน

การผลิตอาหารสตัว์ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคานํา้มนั

เชือ้เพลิง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ความเสี่ยงจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ล้วน

เป็นปัจจยัความเสีย่งท่ีเป็นอปุสรรคในการบริหารจดัการของกลุม่บริษัทให้มีการดําเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ ตามท่ีได้ระบไุว้

ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง และการบริหารความเสีย่ง (รายงานประจําปี 2560 หน้า 58) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง

ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญั ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ  

บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่

มีลายมือช่ือของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชยั กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของ

ข้อมลูดงักลา่วแล้วข้างต้น  

 

                ผู้มีอาํนาจลงนาม 

 

   ชื่อ   ตาํแหน่ง            ลายมือชื่อ 

 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม      ประธานกรรมการบริษัท    __________________

       

2. นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ    __________________ 

                                        

3. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม      ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  __________________ 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

   นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั   เลขานกุารบริษัท __________________ 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 149 

 

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

  

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร /  

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม (%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

ตําแหน่ง 

• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ77 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• พ่ีชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม  

• พ่ีชายนพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  

• พ่ีชายนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  

• พ่ีชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  

• อานายสจิุน ศิริมงคลเกษม 

    ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย  

 

-  มธัยมปลาย 

 

- อบรมหลกัสตูร  

 Directors 

 Accreditation 

 Program จาก

สมาคม IOD  

 รุ่น 11/2004 

 

2.63 

 

ปี 2535 –ปัจจบุนั 

ปี 2521 –ปัจจบุนั 

ปี 2521 –ปัจจบุนั 

ปี 2524 –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 2536 –ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

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

(5) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(7) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(8) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

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

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

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

(12) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 

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

(14) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

  

 

 

 

 

 

 

  



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 150 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร /  

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 

ตําแหน่ง 

• รองประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผู้จดัการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ 68 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

 ไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

-  มธัยมปลาย 

 

-  อบรมหลกัสตูร  

 Directors 

 Accreditation 

 Program จาก

สมาคม IOD 

 รุ่น 14/2004 

 

2.42 

 

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 2546 –ปัจจบุนั 

 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

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

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

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

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

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

(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 

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

(13) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

(14) บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

        (ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 151 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 

ตําแหน่ง 

• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง  

• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสาย

งานบริหาร 

  ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

  อาย ุ66 ปี 

  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

  ไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต 

วฒิุบตัรจกัษุแพทย์ 

 คณะแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

- อบรมหลกัสตูร  

 Directors 

 Accreditation 

 Program จาก

สมาคม IOD 

 รุ่น 14/2004 

 

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 2541 –ปัจจบุนั 

ปี 2543 –ปัจจบุนั 

ปี 2543 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

 

ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จดัการ

อาวโุสและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

 กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

นายกสมาคม 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

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

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

(10) บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 

(11) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 

(12) บจก. เวชผาติ์ (ธุรกิจซือ้ขายยาเวชภณัฑ์) 

(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 

(14) สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทย 

(15) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(16) สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 

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



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร /  

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 

    ตําแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการบริหาร 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ70 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

    ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

 

- ประถมศกึษา 

 

- อบรมหลกัสตูร  

 Directors 

 Accreditation 

 Program จาก

สมาคม IOD 

 รุ่น 17/2004 

 

0.20 

 

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 2558 –ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

ฝ่ายบญัชี-การเงิน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 

(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

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

(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 

(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

(10) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

5. นพ.สาธิต กรเณศ  

 ตําแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

• ประธานคณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 25 มิถนุายน 2541 

    อาย ุ65 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ – ไมมี่  

    ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- วทบ.พบ.วฒิุบตัร

ศลัยกรรมทัว่ไปและ

ศลัยกรรมเด็ก

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

- อบรมหลกัสตูร  

 Directors 

Accreditation 

 Program จาก

สมาคม IOD  

 รุ่น 14/2004 

 

- อบรมหลกัสตูร 

 Audit Committee 

 Program จาก

สมาคม IOD  

 รุ่น 31/2010 

 

ไมมี่ 

 

ปี 2541 –ปัจจบุนั 

ปี 2531 –ปัจจบุนั 

ปี 2556 –ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาจารย์และแพทย์ 

กรรมการ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี (ธุรกิจโรงพยาบาล) 

(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

6. นายปารเมศ เหตระกูล 

    ตําแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน     

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2548       

    อาย ุ54 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ - ไมมี่  

    ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต University of 

Hartford, Connecticut, 

USA 

 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- ประกาศนียบตัรทางวิชาชีพ

ชัน้สงูทางด้านการเงินและ

การลงทนุ CFA, the 

Institute of Chartered 

Financial Analysts, 

Virginia, USA 

 

- อบรมหลกัสตูร  

 Directors Accreditation 

 Program จากสมาคม IOD 

 รุ่น 43/2005 

 

0.004 

 

ปี 2548 –ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ (ธุรกิจทีวีดิจิตอล) 

(3) บจก. ประชมุชา่ง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์) 

(4) บจก. อะกริยเูน่ียน (ธุรกิจการเกษตร) 

(5) บจก. ปิยะดาแมนชัน่ (ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

   ตําแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน     

   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2551 

   อาย ุ53 ปี 

   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  - ไมมี่  

   ไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

-  ปริญญาโทกฎหมาย  

 University of 

Pennsylvania, USA  

 

-  ปริญญาโทกฎหมาย 

Southern Methodist 

University, USA 

 

-  ปริญญาตรี  

 นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

-   อบรมหลกัสตูร 

 Directors Accreditation 

 Program จากสมาคม IOD 

รุ่น 78/2009 

 

ไมมี่ 

 

ปี 2551 –ปัจจบุนั 

ปี 2548 –ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม      

   ตําแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 

   อาย ุ60 ปี 

   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

   ไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

- อบรมหลกัสตูร 

 Directors 

 Accreditation 

 Program จากสมาคม IOD 

รุ่น 17/2004 

 

0.81 

 

ปี 2546 –ปัจจบุนั 

ปี 2525 –ปัจจบุนั 

 

ปี 2525 –ปัจจบุนั 

ปี 2536 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายนําเข้าสินค้า

และจดัซือ้เคมีภณัฑ์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 

(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

(5) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 157 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / ความสัมพันธ์

ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม      

    ตําแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน     

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน

จดัซือ้ไก่เนือ้   

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 

    อาย ุ47 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• หลานนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม        

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี  

   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

   Boston University, 

USA 

 

- อบรมหลกัสตูร 

   Directors 

   Certification 

   Program (DCP)  

   จากสมาคม IOD  

   รุ่น 33/2003 

 

 

4.77 

 

ปี 2546 –ปัจจบุนั 

ปี 2554 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2547 –ปัจจบุนั 

ปี 2547 –ปัจจบุนั 

ปี 2547 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2558 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 

(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 

(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

(5) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 

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

(7) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 

(8) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 

(9) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

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

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

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

(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 

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

(15) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 158 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

10. นางปรานี ภาคสุข   

      ตําแหน่ง 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

            สายงานการเงิน 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 สิงหาคม 2554 

      อาย ุ64 ปี 

    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

-  ปริญญาตรี  

   บริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลยั 

   รามคําแหง 

 

-  อบรมหลกัสตูร 

   Directors    

   Accreditation 

   Program จาก    

   สมาคม IOD 

   รุ่น 17/2004 

 

0.10 

 

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 2536 – ปัจจบุนั 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 

 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายการเงิน 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (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. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร) 

(10) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 159 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

11. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม   

      ตําแหน่ง 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน

การผลิตและตลาด 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 ตลุาคม 2547 

      อาย ุ48 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

-  ปริญญาโท MBA 

   The University of       

   La Verne, USA 

 

-  ปริญญาตรี  

 INFO. Management, 

California State 

University, San 

Bernardino 

 

2.98 

 

ปี 2547 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั 

ปี 2559 –ปัจจบุนั  

 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติ 

และการตลาด 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

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

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

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

(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 

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

(8) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 160 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

12. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม      

      ตําแหน่ง 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน

พฒันาธรุกิจ 

     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2558   

      อาย ุ51 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ   

• บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ 

(EMBA) 

สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

 

- ปริญญาโท 

การจดัการทัว่ไป 

University of 

Southern 

California, USA 

 

- ปริญญาตรี  

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์   

 

2.98 

 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 

ปี 2545 – ปัจจบุนั 

ปี 2542 – ปี 2545 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 

 

 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ชว่ยกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

(2) บจ. เทวารัณย์ สปา (ธุรกิจบริการการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ) 

(3) บมจ. ดสุิตธานี (ธุรกิจบริการการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ) 

(4) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 161 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

13. น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย      

      ตําแหน่ง  

• เลขานกุารบริษัท    

    (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 16 ตลุาคม 51) 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 54) 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ         

       อาย ุ42 ปี 

       ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• บตุรนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 

       ไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

-  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   Boston University, USA 

 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

   Pine Manor College, USA 

 

-  อบรมหลกัสตูร 

  Company Secretary  

  Program, IOD รุ่น 29/2009 

 

-  อบรมหลกัสตูร 

 Directors Accreditation 

 Program, IOD รุ่น 99/2012 

 

- อบรมหลกัสตูร 

Risk Corporate Leader 

(RCL), IOD รุ่น 5/2016 

 

 

0.40 

 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 

ปี 2551 – ปัจจบุนั 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผู้จดัการสายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ทาํจากเนือ้ไก่) 

 

(2) บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 

(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 

 

 

 

 

หมายเหตุ: หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฎภายในข้อมูล ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ หัวข้อการกาํกับดูแลกิจการ (5.9 เลขานุการบริษัท) 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 162 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

14. นายฐิติ วรรณเชษฐ์      

      ตําแหน่ง 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2554   

      อาย ุ61 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ 

หานเจียง มาเลเซีย  

 

-ไมมี่- 

 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 

ปี 2545 – ปี 2553 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่ายโรงงาน 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ําจากเนือ้ไก่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 163 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา /

ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

15. นายอาทร เอือ้พอพล   

      ตําแหน่ง 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย

ตา่งประเทศ 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2539 

      อาย ุ62 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี        

ศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา 

 

0.0001 

 

ปี 2539 - ปัจจบุนั 

 

      ผู้ อํานวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ําจากเนือ้ไก่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 164 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

 

16. นายธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์      

      ตําแหน่ง 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการ         

     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 

      อาย ุ52 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

อบรมหลกัสตูร : 

- How to develop a risk management plan : HRP, IOD  

  รุ่น 10/2016 

- การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ

อนญุาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

จฬุาลงกรณ์  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 

- การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเม่ือนํา IFRS มาใช้ครัง้

แรกเพ่ือผู้ทํา ผู้สอบบญัชี และผู้ ใช้ สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรัพย์ 

 

0.0001 

 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 

ปี 2543 – ปี 2554 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ําจากเนือ้ไก่) 

 

 

 

 



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 165 

 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร / 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมาย 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท 

ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม(%) 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 

17. นางสาวรัชนีกร ปวิตรปก   

      ตําแหน่ง 

• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 

      อาย ุ57 ปี 

     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 

     ไม่มีประวตัิการกระทําผิดกฎหมาย 

 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 

 

 

 

ไมมี่ 

 

 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 

ปี 2550 – ปี 2554 

 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ําจากเนือ้ไก่) 

 

 

  



                

               บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                   เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        
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เอกสารแนบ 1: 2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

GFPT KT MKS FKT GP GFF McKey GFN 

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม x x x x x - - - 

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

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

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

5. นพ.สาธิต กรเณศ / - - - - - - - 

6. นายปารเมศ เหตระกลู / - - - - - - - 

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค / - - - - - - - 

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม / * - - - - - - 

9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม // // / / / / - - 

10. นางปรานี ภาคสขุ * / / / - / - - 

11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม * - - - - - - - 

12. น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม * - - - - - - - 

13. น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั * - - - - - - - 

14. นายฐิติ วรรณเชษฐ์ * - - - - - - - 

15. นายอาทร เอือ้พอพล * - - - - - - - 

16. นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ * - - - - - - - 

17. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก * - - - - - - - 

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

 



                 
                บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                                          เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย      

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)          หน้า 167  

 

 
เอกสารแนบ 2:  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือ 
บริษัทย่อย 

KT MKS FKT GP GFF 

1. นายประสิทธ์ิ     ศิริมงคลเกษม x x x x - 

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

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

4. นางสมสิริ          อิงโพธ์ิชยั // / / - / 

5. นพ.สาธิต          กรเณศ - - - - - 

6. นายปารเมศ      เหตระกลู - - - - - 

7. นายธนาธิป       พิเชษฐวณิชย์โชค - - - - - 

8. น.ส.วรรณี         ศิริมงคลเกษม - - - - - 

9. นายสจิุน           ศิริมงคลเกษม // / / / / 

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  / = กรรมการ    

 



          

   บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                                                           เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)                                          หน้า 168 

เอกสารแนบ 3:  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล 

/ตาํแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

/ประเภทธุรกิจ 

นายธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ 
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